Referat styremøte
Dato: 18.02.2020
Tid: 14.15
Sted: BODAdm141
Innkalt: Marthe Aas Hauge, Andreas Vestvann Johnsen, Tord Apalvik, Synne
Hansen, Vegard Sørensen, Lars Glomsvoll, Susann Enebakk, Even Wold
Møtte: Marthe Aas Hauge (fra 15.05), Andreas Vestvann Johnsen, Tord Apalvik,
Vegard Sørensen, Lars Glomsvoll, Susann Enebakk, Even Wold (fratrådte møtet
16.03)
Sak 57: Godkjenning av innkalling
Godkjent
Sak 58: Godkjenning av Saksliste
To økonomiske søknader fra Bodø Studentbryggeri blir tatt med i behandlingen av
økonomiske søknader.
Må finne frist for å søke på styreverv i SOB. Tar det under Planlegging av ÅM.

To saker til eventuelt.
1) Det er kommet inn en søknad fra Fremtiden i Våre Hender om å bli tilknyttet
organisasjon. Opptak av tilknyttet organisasjon blir tatt under eventuelt.
2) Lagerflyttedag. Tre lagre skal flyttes imellom. Vi må planlegge egen dag for å få dette
gjort.
Sak 59: Planlegging av årsmøtet
Andreas hører med ordstyrere til møtet
Dato 25. mars på samfunnet. 14.15
Even ordner med å regne ut hvor mange delegater hver studentforening skal ha.
Søknadsfrist for å stille til verv: 15. mars
Vi ønsker å ha prisutdeling under ÅM. Tre kategorier. SOBs hederspris, Årets Student, Årets
arrangement. De to siste blir det åpent for å nominere forslag. SOB-styret sitter som komitè.
Sak 60: Økonomiske søknader

Det er kommet inn en søknad fra Spark og en fra HHS. Begge er vedlagt innkallingen. To
søknader fra BAOL blir tatt med i behandlingen.
Spark sin søknad ble enstemmig innvilget økonomisk støtte på 9999,HHS sin søknad ble enstemmig innvilget økonomisk støtte på 11 480,Baol sin søknad om BBQ ble enstemmig innvilget økonomisk støtte på 400,Baol sin søknad om dugnadsdag fikk enstemmig avslag om økonomisk støtte på 2400,Sak 61: Kommende arrangementer
Karaoken, Studentting #5 og 17.mai-frokosten. Begge blir. 17. mai frokost og Studentting #5
usikker lokalitet mtp Samfunnets oppussing. Vi er i dialog og avventer nærmere beskjed.
Sak 62: Eventuelt

Det er kommet inn en søknad fra Fremtiden i Våre Hender om å bli tilknyttet organisasjon.
Opptak av tilknyttet organisasjon ble enstemmig vedtatt.
__
Lagerflyttedag. Tre lagre skal flyttes imellom. Vi må planlegge egen dag for å få dette gjort.
Andreas Går i dialog med BOSI og Prostud. Vi prøver å få det til den 21. februar.

