
 

 Referat Styremøte 5  
Dato: 24.10.2018  

Tid: 14.15  

Sted: ILUK, rom 2430 

Referent: Sigurd Grøteide  

Tilstede: Andrea Nordvik, Ulrikke Ariel Åsjord, Sigurd Grøteide, Martin Engelsen, Kine Skille, 

Emilie Felix, Lars Larsen, Andreas  Vestvann Johnsen (skype) 

Sak 1: Godkjenning av Innkalling  

Godkjent 

Sak 2: Godkjenning av saksliste  

Godkjent 

Sak 3: Godkjenning av referat – styremøte 4  

Godkjent 

Sak 4: Orientering fra styremedlemmer - Hvert styremedlem orienterer 

 

Ulrikke  

– Andrea videreformidler forespørsler fra foreningene til Ulrikke. Avlaster Andrea. 

- Vil finne på noe artig i desember for å muntre opp stemningen på skolen. 

- Ulrikke tar rollen som juleansvarlig. 

- Vært i møte med Friluftsstudentene. 

Martin 

- Var med på møtet med peer support. 

Kine 

- Stand-bookingen er ute av kontroll. Folk trenger å få melding om å følge retningslinjene. 

Emilie 

        Stamina 

- Hatt møte med Stamina. Blir muligens en «studentdag».  

- Stamina vil ha ideer til studentdagen fra SOB, konkurranser osv. Det blir en åpen dag på 

Stamina. 

 

Stormen 

- Stormen – mange ideer, vil gjerne ta del i Velkomsten og fadderperioden. Vil være en del av  

blant annet fadderperioden og ordne ulike arrangement der. De er interessert i å høre ideer 

fra oss. 

 

 



 

Andreas 

- Klagemuren klar til neste studentting. 

 

Sak 5: Gjennomgang av Studentting 2 

 Styret diskuterer tiltak for å få Studenttinget til å bli med produktivt: 

 Avslutte diskusjonene tidligere når de sklir ut.  

 Flytte spørretimen lengre frem i møtet. 

 Ordne en bedre ordning for forslag. Eksempelvis google form/docs.  

 

Sak 6: Gjennomgang av kontrollkomiteen sin rapport - Hvilke saker kan vi forbedre til neste 

studentting?  

Sak 08/18:  

SOB- styret vedtar at Kontrollkomiteen og Valgkomiteen får 1000 kroner pr. semester i støtte fra SOB 

til bevertning på møtene. Enstemmig vedtatt 

 

Sak 7: Økonomisk søknad fra Samfunnet  

Andreas forlater møtet fordi han er med i husbandet som søker om trommesett via. Samfunnet. 

Andrea er inhabil fordi hun sitter i styret på Samfunnet. 

Studenttinget må ta stilling til om vi skal ta imot økonomiske søknader fra Samfunnet.  

Styret mener at vi ikke kan ta stilling til økonomiske søknader fra samfunnet, uten at det er vedtatt 

av studenttinget. Samfunnet er per dags dato ikke i tilknytning til SOB 

 

Hvorvidt SOB skal ta imot økonomiske søknader fra Samfunnet blir en egen sak på Studentting 3.  

 

Sak 8: Politiske grupper på stand  

Styret tar stilling til om vi ønsker at politiske grupper skal få stå på stand i gråsona.  

Styret i SOB ønsker ikke at politiske grupper skal ha mulighet til å stå på stand på universitetet 

gjennom hele året. Styret i SOB vil heller arrangere en politisk uke i forkant av det kommende valget. 

Alle politiske grupper som søker om standplass vil bli informert om denne uken.  

 

Sak 9: Dassavisa  

Ulrikke tar på seg ansvaret.  

Ny dassavis hver måned.  

 

Sak 10: Winter Darkness Workshop  

Andreas stiller og presenterer Tips og triks for en fin mørketid. 



 

 

 

Sak 11: SOB sin jul  

Kine og Ulrikke har ansvar for Julekort fra SOB  

Julekalender: SOB arrangerer ting som skjer hver dag i desember. Ulrikke har ansvaret 

 

Sak 12: Neste styremøte  

Forslag fra Andrea: Flytte styremøte den 07. november til 05.november (med hensyn til sakspapirer)  

 

Vedtatt 

 

Sak 13: Eventuelt 

På Studentting 2 ble det vedtatt at Ulrikke Åsjord i samarbeid med SOB har mulighet til å supplere inn 

nestleder til UKA-styret. Andrea skal bidra fra SOB. 


