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SAKSDOKUMENTER ÅRSMØTE 1 

 2 

 3 

 4 

Vel møtt! 5 

Med vennlig hilsen 6 

Studentorganisasjonen i Bodø 7 

 8 

_____________________________________ 9 

Andreas Vestvann Johnsen 10 

Studentleder 11 

 12 

 13 

"Med lov skal landet vårt byggest, og ikkje med ulov øydast." 14 

"Det er Studentleders råd og bud, med tilslutning fra de klokeste menn og kvinner, at folk 15 

skal gå fastande til tings, søke ting når sola er i aust og være på tinget til nons. Øl skal ikkje 16 

føres til tings, hverken for salg eller på annet vis. De menn eller kvinner som ståker eller er 17 

høgrøstet betaler en øre sølv i bot." 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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Representanter       25 

1       Handelshøgskolens studentforening Nord 26 
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4       Handelshøgskolens studentforening Nord 29 

5       Handelshøgskolens studentforening Nord 30 
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13       Studentforeningen INTER 38 

14       Studentforeningen INTER 39 

15       Studentforeningen INTER 40 

16       Studentforeningen INTER 41 

17       Studentforeningen ProStud 42 

18       Studentforeningen ProStud 43 

19       Studentforeningen ProStud 44 

20       Studentforeningen ProStud 45 

21       Studentforeningen ProStud 46 

22       Studentforeningen ProStud 47 

23        Studentforeningen ProStud 48 

24       Studentforeningen ProStud 49 

25       Studentforeningen ProStud 50 

26       Studentforeningen ProStud 51 

27       Studentforeningen ProStud 52 

28       Studentforeningen Nugla 53 

29       Studentforeningen Nugla 54 

30       Studentforeningen Nugla 55 

31       Studentforeningen Nugla 56 

 57 

 58 

Observatører       59 

1 Andreas Vestvann Johnsen    Leder 60 

2 Tord Apalvik                            Nestleder 61 

3 Vegard Sørensen     Internasjonalt ansvarlig 62 

4 Even Furdal Wold     Økonomiansvarlig 63 

5 Synne Hansen                            Velferdsansvarlig 64 

6 Marthe Haugen           Informasjonsansvarlig 65 
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7  Susann Enebakk     Markedsansvarlig 66 

8 Lars Glomsvoll                             Fag- og læringsmiljøansvarlig 67 

9 Ulrikke Ariel Åsjord     Leder StudentUKA i Bodø 68 

10 Lars Petter Aarskog    Leder BOSI 69 

11 Kristoffer Overholdt Solberg    Leder Start Nord 70 

12 Kristine Berg     Leder Fadderperioden i Bodø   71 

13 Mathias Lauritzen                  Styreleder Samfunnet 72 

14 Kanutte Amalie Seiring    Leder HHS Nord 73 

15 Synnøve Ommundsen     Leder Nugla 74 

16 Jørgen Owren     Leder ProStud 75 

17 Pernille Fredriksen        Leder INTER 76 

18 Jim Simonsen Jenssen    Universitetsstyret 77 

29 Chanice Johansen     Universitetsstyret 78 

20 Emma Giskås     Universitetsstyret  79 

21 Karoline Wiik     Styreleder Studentinord 80 

22 Hanne Solheim Hansen    Rektor Nord universitet 81 

23 Arne Brinchmann     Konstituert direktør Nord universitet 82 

24 Bente Pettersen     Direktør Studentinord 83 

25 Mathias Lauritzen     Valgkomiteen 84 

26 Ulrikke Åsjord     Valgkomiteen 85 

27 Julia Kristine Tidem Føllesdal   Valgkomiteen 86 

28 Rok Movh      Leder ISU 87 

29 Renate Hammerø      Leder Velkomsten   88 

30 Pål Lilleengen     Daglig Leder Samfunnet 89 

31 Mats Gunnar Overvik    Politihøgskolen  90 

32 Kristoffer Dahl     Studentforeningen Boot 91 

 92 
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 97 

 98 

 99 

 100 

 101 

 102 

 103 

 104 

 105 

 106 
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Sak 40: Konstituering 107 

 108 

A) Godkjenning av innkalling 109 

 110 

Innkallingen ble gjort den 02.03.2020 via Facebookarrangement. Arrangementet ble 111 

omgjort og flyttet til digital plattform den 1. april.  112 

 113 

Innstilling til vedtak: 114 

Innkallingen godkjennes 115 

 116 

B) Valg av møteleder 117 

 118 

Innstilling til vedtak:  119 

Øystein Strømsnes velges som møteleder 120 

 121 

C) Valg av referent 122 

 123 

Inntilling til vedtak: 124 

Hilde Iren Hardy velges som referent 125 

 126 

D) Valg av tellekorps 127 

 128 

Innstilling til vedtak: 129 

To observatører velges som tellekorps. 130 

 131 

E) Valg av protokollunderskrivere 132 

 133 

Innstilling til vedtak:  134 

 135 

F)  Godkjenning av saksliste 136 

 137 

Sakslisten ble kunngjort den 11.03.2020 to uker før årsmøtet i henhold til 138 

vedtektene. Sakslisten ble redigert den 27.04.2020, der det ble kun fjernet saker som 139 

ikke var relevant lengre.  140 

 141 

Innstilling til vedtak: 142 

Sakslisten godkjennes 143 

 144 

G) Godkjenning av forretningsorden 145 

 146 

Innstilling til vedtak: Fremlagt forretningsorden godkjennes 147 
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Forslag til saksliste 148 

40. Konstituering. 149 

a. Godkjenning av innkalling. 150 

b. Valg av møteleder. 151 

c. Valg av referent. 152 

d. Valg av tellekorps. 153 

e. Valg av protokollundersrkivere. 154 

f. Godkjenning av saksliste. 155 

g. Godkjenning av forretningsorden. 156 

 157 

41. Referater 158 

  159 

42. Orienteringer 160 

 161 

43. Rapporter 162 

  163 

44. Godkjenning av Eureka Studentforening 164 

 165 

45. Vedtektsendringer 166 

 167 

46. Forskriftsendringer 168 

 169 

47. Økonomireglementendringer  170 

  171 

48. Spørretimen 172 

 173 

49. Valg 174 

 175 

50. Resolusjoner 176 

 177 

51. Eventuelt 178 

 179 
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 183 
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 187 

Forslag til forretningsorden 188 

 189 

Forretningsorden for SOBs Årsmøte og Studentting 190 

 191 

Under følger forretningsorden for SOBs årsmøte og studentting.  Denne gjelder såfremt en 192 

annen forretningsorden ikke blir vedtatt. 193 

 194 

1 Organer 195 

Årsmøte er Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) sitt høyeste organ.  Møtet reguleres av SOBs 196 

vedtekter, kapittel 4, samt denne forretningsorden. 197 

 198 

1.1 Delegater 199 

Årsmøtets delegater velges av studentforeningene etter Vedtektene § 4-1.  ets medlemmer 200 

velges av studentforeningene etter Vedtektene §5-1. 201 

 202 

1.2 Observatører 203 

Alle studenter har observatørrett jmf. Vedtektene §4-1. I tillegg har følgende observatørrett: 204 

 205 

• StudentiNord ved styreleder og direktør, eller den direktør utpeker 206 

• Styret i SOB 207 

• Valgkomitéen 208 

• SOBs ansatte 209 

• Kontrollkomiteen 210 

• Universitetsstyret 211 

• Rektor og direktør ved Nord universitetet 212 

 213 

Møtet kan særskilt vedta at andre har observatørstatus. 214 

 215 

1.3 Rettigheter og plikter i møtet 216 

Delegater har talerett, forslagsrett og stemmerett.  217 

Observatører har tale- og forslagsrett 218 

Gjester har kun talerett 219 

Delegater har møteplikt 220 

 221 

1.4 Beslutningsdyktighet 222 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3/4 av de valgte delegatene er til stede og hver 223 

studentforening er representert, jmf. Vedtektene §4-1. 224 

 225 

1.5 Konstituering 226 
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 227 

Etter åpningshilsen, presenterer leder eller leders stedfortreder, styrets forslag til ordstyrer, 228 

etter at ordstyrer er valgt overtar ordstyrer og sørger for at referenter og tellekorps blir valgt. 229 

Valg av disse foretas av et. 230 

 231 

Deretter foretas godkjenning av styrets forslag til (i denne rekkefølgen): innkalling, sakslisten, 232 

og eventuelt dagsorden. Dersom et ønsker spesifisering av tidsbruken til sakslisten, skal et 233 

tidsanslag gis. Hvis et ønsker å endre behandlingsrekkefølgen til sakslisten, skal dette 234 

stemmes over av et. et vedtar konstitueringen med alminnelig flertall. Når dette er gjort er 235 

møtet konstituert. 236 

 237 

1.6 Permisjoner 238 

Dersom delegater med møteplikt ønsker å forlate møtet underveis i forhandlingene må det 239 

søkes om permisjon.  Søknader må føres på eget ark og leveres til ordstyrerbenken.  Alle 240 

søknader skal inneholde begrunnelse for vurdering av ordstyrerbenken.  Ordstyrerbenken 241 

behandler permisjonssøknader fortløpende.   242 

 243 

Ved overdragelse av stemmerett til vara, skal det angis hvem stemmeretten overdras til.   244 

 245 

1.7 Ikke godkjent fravær 246 

Dersom en delegat forlater møtet uten godkjent permisjonssøknad, vil dette medføre tap av 247 

delegatstatus i møtet.   248 

 249 

 250 

 251 

2 Midlertidige møteverv 252 

 253 

2.1 Møteledelse 254 

Møteledelse består av to personer, møteleder/ordstyrer og referent.  Møteledelsen velges 255 

under konstituering etter innstilling fra studentstyret.  Referent fører referat. 256 

 257 

2.2 Tellekorps 258 

Tellekorpset velges under konstituering etter innstilling fra studentstyret.  Tellekorps består 259 

av minst tre personer, og referent fungerer som kontrollorgan under valg. 260 

 261 

3 Saksbehandling under møtet 262 

 263 

Årsmøtet skal som hovedregel holdes åpen for offentligheten.  Årsmøtet kan vedta å lukke 264 

møtet i enkeltsaker med kvalifisert flertall 265 

 266 

3.1 Lukking av møtet 267 
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Årsmøtet kan lukke møtet.  Ved forslag om lukking av møtet skal det inviteres til debatt der 268 

kun delegater og observatører har talerett.   269 

 270 

3.2 Talestol 271 

Ordet tas fra anvist plass i salen. 272 

 273 

3.3 Henvendelse av taler 274 

Taler skal alltid tale til ordstyrer. Det tillates ikke personangrep eller upassende språkbruk.  275 

Ved omtale av andre personer, skal personen omtales ved tittel, evt. Delegatnummer.  276 

Dersom momenter i dette punkt ikke blir fulgt, har ordstyrer anledning til å kutte taletiden til 277 

taler.  Dette kan ikke påklages. 278 

 279 

3.4 Taletid 280 

Taletiden på innlegg skal ikke være lengre enn to – 2 – minutter.  Det gis adgang til to - 2 – 281 

replikker til hvert innlegg med anledning til svarreplikk.  Replikker skal ikke vare lenger enn ett 282 

- 1 – minutt.  Svarreplikk skal ikke vare lenger enn 30 sekunder.  Møteledelsen og andre med 283 

forslagsrett kan forslå endringer i taletid og replikkveksling i enkeltsaker eller for hele møtet. 284 

Møteledelsen kan foreslå å kutte i replikker dersom inntegnet liste overskrider avsatt tid til 285 

debatten.   286 

 287 

3.5 Inntegning til debatt 288 

Inntegning til debatt gjøres til møteledelsen med delegatskilt.  Ved innlegg skal delegatskiltet 289 

holdes opp.  Ved replikk skal delegatskiltet holdes opp med to fingre synlig foran 290 

delegatskiltet.  Møteledelsen kan forslå skriftlig inntegning.  Møteledelsen har anledning til å 291 

redigere talerlisten slik at forslagsstillere får presentert sine forslag tidlig i debatten. 292 

 293 

3.6 Til orden 294 

Den som tegner seg til forretningsorden, tidsplan eller voteringsorden skal få ordet 295 

umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet.  Taletiden er da ett - 1 – minutt.  296 

Det gis ikke replikker på slike innlegg.  Møteledelsen avgjør om det åpnes for debatt i slike 297 

tilfeller.  Møtet kan overprøve møteledelsens avgjørelse.   298 

 299 

3.7 Sette strek 300 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes.  Det innebærer at 301 

inntegning til innlegg og levering av nye forslag avsluttes.  Dette vedtas med alminnelig 302 

flertall.  Når det er vedtatt at strek skal settes, gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste 303 

talers innlegg før talerlisten så leses opp og strek er satt.  Etter strek er satt i debatten, gis det 304 

adgang til én replikk til hver innlegg med anledning til svarreplikk.   305 

 306 

3.8 Sette kontantstrek 307 
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Møteledelsen og andre med forslagsrett har anledning til å forslå at debatten avsluttes 308 

umiddelbart.  Dette gjøres med kvalifisert flertall 309 

 310 

3.9 Innlevering og presentasjon av forslag 311 

Alle forslag og endringsforslag må leveres skriftlig på eget endringsforslagsskjema til 312 

møteledelsen.  Alle forslag og endringsforslag må presenteres av forslagsstiller.  Alle forslag og 313 

endringsforslag leses også høyt opp av ordstyrer før votering kan foretas.  Når votering har 314 

startet, er det ikke mulig å levere inn nye forslag.     315 

 316 

 317 

3.10 Protokolltilførsler 318 

Protokolltilførsler kan leveres av alle med forlagsrett.  Protokolltilførsler leveres til 319 

ordstyrerbenken innen møtet er hevet.  Protokolltilførselen må inneholde hvilken sak du vil ha 320 

tilførsel til, fullt navn og delegatnummer. 321 

 322 

4 Votering 323 

 324 

4.1 Definisjoner 325 

a) Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn 326 

mot forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer 327 

b) Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50% av de tilstedeværende 328 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 329 

c) Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de tilstedeværende 330 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 331 

d) 3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 3/4 av de tilstedeværende 332 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 333 

 334 

 335 

 336 

 337 

4.2 Votering 338 

Votering skjer ordinært ved håndsopprekking.  Skriftlig votering foretas dersom en eller flere 339 

av ets medlemmer krever det.  Opptelling foretas av tellekorps. 340 

 341 

4.3 Prøvevotering 342 

Dersom en eller flere av ets medlemmer foreslår prøvevotering i en sak, skal det først voteres 343 

hvorvidt et ønsker prøvevotering.  Resultatet av en prøvevotering får ingen konsekvenser for 344 

behandling av saken.  345 

 346 

4.3 Avgjøring av votering 347 
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Votering avgjøres ved alminnelig flertall, dersom annet ikke er bestemt.  Votering skjer 348 

ordinært ved håndsopprekning av stemmeskilt.  ets medlemmer kan ikke unnlate å avgi 349 

stemmetegn.  Det finnes tre gyldige stemmeordner – for, imot eller avholdende/blank 350 

Det kan foretas skriftlig votering dersom et alminnelig flertall krever det. 351 

 352 

5 Valg 353 

 354 

Alle personvalg med mer enn én kandidat skal foregå skriftlig.  Ved stemmelikhet med flere 355 

kandidater enn plasser, elimineres den kandidaten med færrest stemmer, frem til vi sitter 356 

igjen med kandidater for å fylle åpne plasser.  Ved stemmelikhet mellom to kandidater til én 357 

plass, skal det utstedes nyvalg.  Dersom nyvalget også ender med stemmelikhet, skal valget 358 

avgjøres ved loddtrekking.   359 

 360 

5.1 Fremme kandidater 361 

Kandidater kan fremme sitt kandidatur eller få andre til å fremme sitt kandidatur når dette 362 

skal velges. 363 

 364 

5.2 Presentasjon av valgkomiteens innstilling 365 

Valgkomiteen presenterer sine innstillinger til valgene.   366 

 367 

5.3 Valgtale 368 

Det gid anledning til valgtaler knyttet til alle valg.  Taletiden fastsettes av møteledelsen, men 369 

maksimalt tre – 3 – minutter. 370 

 371 

5.4 Offentliggjøring av valgresultat 372 

Tellekorpset gir resultatet av valgresultatet til ordstyrerbenken.  Ordstyrerbenken presenterer 373 

så resultatet.  Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den enkelte kandidat kan etterspørre 374 

sitt eget stemmetall.   375 

 376 

 377 

 378 

6 Sluttbestemmelser 379 

 380 

6.1 Spørsmål som ikke er regulert 381 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, eller gjennom vedtektene, kan 382 

et med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde 383 

 384 

6.2 Fravik fra forretningsorden 385 

Årsmøtet kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsorden i løpet av møtet, 386 

dersom dette ikke er regulert av vedtektene. 387 

 388 
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Sak 41: Referater 389 

 390 

• Styremøte 8 391 

• Styremøte 9 392 

• Styremøte 10 393 

 394 

Begge referatene er vedlagt i Dropbox-mappen 395 

 396 

Innstilling til vedtak: 397 

 Referatene taes til orientering 398 

 399 

 400 

 401 

 402 

 403 

 404 

 405 

 406 

 407 

 408 

 409 

 410 

 411 

 412 

 413 

 414 

 415 

 416 

 417 

 418 

 419 

 420 

 421 

 422 

 423 

 424 
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 425 

Sak 42: Orienteringer 426 

 427 

Studentleder orienterer: 428 

Arbeid gjort siden sist Studentting. 429 

Corona-situasjonen og hva er gjort.  430 

   431 

 432 

 433 

 434 

 435 

Innstilling til vedtak 436 

Orienteringene tas til etteretning.  437 

 438 

 439 

 440 

 441 

 442 

 443 

 444 

 445 

 446 

 447 

 448 

 449 

 450 
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Sak 43: Rapporter 451 

 452 

Lederen av UKA2020, Ulrikke Ariel Åsjord, legger frem UKA-styret sin rapport etter 453 

festivalen. 454 

 455 

 456 

Innstilling til vedtak: 457 

- Rapporten blir tatt til orientering.  458 

 459 

 460 

 461 

 462 

 463 

 464 

 465 

 466 

 467 

 468 

 469 

 470 

 471 

 472 

 473 

 474 

 475 

 476 

 477 

 478 
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 479 

Sak 44: Godkjenning av Eureka Studentforening 480 

 481 

Den 4. mars hadde Eureka Studentforening sitt stifetelsesmøte. Foreningen skal dekke alle 482 

studentene som tilhører Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) i Bodø.  483 

 484 

Vedtekter og søknad er vedlagt i Dropbox-mappen.  485 

 486 

Innstilling til vedtak: 487 

• Eureka Studentforening godkjennes som ny studentforening 488 

 489 

 490 

 491 

 492 

 493 

 494 

 495 

 496 

 497 

 498 

 499 

 500 

 501 

 502 

 503 
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 504 

Sak 45: Vedtektsendringer  505 

 506 

Styret i SOB har sett på vedtektene og kommet fram til en del endringer vi ønsker å foreslå 507 

for årsmøtet. Endringene er vedlagt som egen fil i Dropbox-mappen til årsmøtet.  508 

 509 

Innstilling til vedtak: 510 

• Vedtaksendringene vedtas  511 

 512 

 513 

 514 

 515 

 516 

 517 

 518 

 519 

 520 

 521 

 522 

 523 

 524 

 525 

 526 

 527 
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 528 

Sak 46: Forskriftsendringer  529 

 530 

 531 

Styret i SOB har sett på forskriftene og kommet fram til endringer vi ønsker å foreslå for 532 

årsmøtet. Endringene er vedlagt som egen fil i Dropbox-mappen til årsmøtet.  533 

 534 

 535 

Innstilling til vedtak: 536 

• Forskriftsendringene vedtas 537 

 538 

 539 

 540 

 541 

 542 

 543 

 544 

 545 

 546 

 547 

 548 

 549 

 550 

 551 

 552 
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 553 

Sak 47: Økonomireglementendringer  554 

 555 

Styret i SOB har sett på økonomireglementet og kommet fram til endringer vi ønsker å 556 

foreslå for årsmøtet. Endringene er vedlagt som egen fil i Dropbox-mappen til årsmøtet.  557 

 558 

 559 

Innstilling til vedtak: 560 

• Endringene av økonomireglementet vedtas.  561 

 562 

 563 

 564 

 565 

 566 

 567 

 568 

 569 

 570 

 571 

 572 

 573 

 574 

 575 

 576 
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 577 

Sak 48: Spørretimen 578 

 579 

I denne saken kan det rettes spørsmål mot alle organisasjonens organer, samt Nord 580 

universitet og Studentinord. Eksistensielle spørsmål kan man ta på samfunnet etter 581 

Studentinget eller sammen med studentprest i morgen. 582 

 583 

 584 

 585 

 586 

 587 

 588 

 589 

 590 

 591 

 592 

 593 

 594 

 595 

 596 

 597 

 598 

 599 

 600 
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 601 

Sak 49: Valg 602 

 603 

Vi nærmer oss nytt skoleår og i den anledning skal vi velge et nytt SOB-styre som skal ta over 604 

stafettpinnen fra sittende styre. Det er satt ned en valgkomitè bestående av Mathias Lauritzen, 605 

Ulrikke Ariel Åsjord og Julia Kristine Tidem Føllesdal. De legger frem sin innstilling på nytt SOB-styre. 606 

Representantene velges digitalt.  607 

 608 

Vervene som skal fylles er:  609 

 610 

• Leder 611 

• Nestleder 612 

• Økonomiansarlig 613 

• Markedsansavrlig 614 

• Internasjonalt Ansvarlig 615 

• Velferdsansvarlig 616 

• Fag- og læringsmiljøansvarlig  617 

• Informasjonsansvarlig  618 

 619 

Det skal også velges en kontrollkomitè som skal bestå av tre personer. Her er det mulig å stille om 620 

ønskelig.  621 

 622 

Innstilling til vedtak: 623 

• Valgkomitèens innstilling til nytt styre vedtas 624 

 625 

 626 

 627 
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Sak 50: Resolusjoner 628 

 629 

 630 

 631 

 632 

 633 

 634 

 635 

 636 

 637 

 638 

 639 

 640 

 641 

 642 

 643 

 644 

 645 

 646 

 647 

 648 

 649 

Sak 51: Eventuelt 650 
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 651 



Enkel teknisk veiledning for bruk av Teams på digitale Studentting og Årsmøte 

 

 

Kort oppsummert:  

 

• Logg deg inn i Teamsmøtet senest 14.10.  

• Ha mikrofonen på dempet under selve møtet. Slå av dempingen når du får 

ordet.  

• Det anbefales å ha av kameraet som standard. Ved innlegg, slår man på både 

mikrofon og kamera 

• Ved navneopprop og votering, slår man kun på mikrofon. Votering i den 

enkelte sak vil foregå ved opprop, der den enkelte representant svarer ja eller 

nei 

• Når man ønsker innlegg i debatten skriver man «innlegg» i chatten. Ønsker 

man replikk skriver man «replikk innleggsholder navn» f. eks: «replikk 

Andreas». Har man noe til forretningsorden skriver man «til 

forretningsorden» 

 

 

• Bli kjent med knappene i båndet på skjermen, som kommer frem når 

musepekeren flyttes. Funksjoner som velges herfra er kamera av/på, demping 

av mikrofon, deling, flere handlinger, samtale/chat, deltakere og avslutt 

samtale 

 
 

• Lydenheter kan kontrolleres ved å trykke på knappen «Flere handlinger» og 

deretter «Vis enhetsinnstillinger». Det anbefales å bruke headset med 

ledningstilkobling til pc.  

 

Har du problemer med å logge inn? Da kan du prøve å ringe Andreas Vestvann 

Johnsen på 97864613 eller skriv i Facebookgruppen «Årsmøte SOB - side for 

delegater» slik at noen kan hjelpe deg med eventuelle problemer under selve møtet.  

 

 

 



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.  
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Referat styremøte 9 
 
Dato: 09.03.2020  
Tid: 12.15  
Sted: BODAdm122 
 
Innkalt: Marthe Aas Hauge, Andreas Vestvann Johnsen, Tord Apalvik, Synne 
Hansen, Vegard Sørensen, Lars Glomsvoll, Susann Enebakk, Even Wold 
 
Møtte: Marthe Aas Hauge, Andreas Vestvann Johnsen, Synne Hansen, Vegard 
Sørensen, Lars Glomsvoll, Susann Enebakk, Even Wold, Tord Apalvik (kom 15.25) 

 

Sak 63: Godkjenning av innkalling 
 
Innkallingen ble utsendt 03.03.2020 

 

Sak 64: Godkjenning av Saksliste 
 
Lars Glomsvoll ønsker å orientere om de siste møtene han har vært på. Han orienterer 
under orienteringer.  
 
Saksliste med supplering godkjent.  

 

Sak 65: Planlegging av årsmøtet 

 

Andreas har utformet et forslag til saksliste til årsmøtet. Vi gikk igjennom punktvis. 

Rapporten fra UKA blir lagt fram som sal 43. 

 

Vi så på vedtektene, forskriftene og økonomireglementet. Det kommer til å komme forslag til 

endringer på årsmøtet fra styret.  

 

Innenfor vedtektene er det en del naturlige endringer som må gjøres. §4 må endres til SON. 

Under §3 kan det være vi må supplere med en ekstra studenforening om Prostud splittes. Da 

det som blir igjen av Prostud vurderer navneskifte må vi i etterkant kanskje endre den også, 

så tror det beste ville vært å be årsmøtet om en fullmakt om så skulle skje i etterkant av 

årsmøtet.  

 

Under ledermøtet den 28. mars formidlet vi hvordan delegatfordelingen på ÅM og ST 

mellom studentforeningene kom til å bli slik vedtektene er p.d.d. Even har gjort en god jobb 

med å finne fordelingen og det viser seg at man kun blir 17 delegater på et normalt ST. Ila 

den siste perioden har vi vært 23 delegater noe som har funket bra. Lederrepresentanten har 

gitt utrykk for at de gjerne skulle økt antall delegater gjennom en vedtektsendring slik at man 

kommer opp på et høyere antall igjen.  



Vi gikk igjennom forskriftene og har kommet med noen forslag til endringer til årsmøtet.  

 

Under økonomireglementet har Lars og Even utformet et forslag til endringer ved å legge til 

en ny §5 for å forskyve dagens vedtekter ett hakk ned. Forslaget til ny paragraf lyder som 

følger: 

 

 
Andreas konkretiserer og lager et samledokument med alle endringene som er ønsket gjort.  
 
 
Sak 66: Økonomiske søknader 
 
BOSI Svømming sin søknad på 4853,- kr enstemmig innvilget.  
 
UKA2020 sin søknad ble enstemmig avslått. Styret ønsker mer informasjon om den 
økonomiske situasjonen før man går inn for ytterligere støtte.  
 
Sak 67: deltagelse på ISU Food Festival 
 
Vi lager rømmegrøt og fenalår. Synne, Andreas og Vegard møter for SOB. Marthe blir til 
stede for å dekke arrangementet på SoMe.  
 
Synne tar kontakt med kantina.  
 
Sak 68: Orienteringer 
 
Andreas orienterer litt om hva som har skjedd i det siste.  
 
Lars orienterer som FLU/FSH-gate.  
 

 

Sak 69: Eventuelt 
 
Ferdig 15.45 
 

§ 5 Søkbare midler   
5.1 Fra det årlige tilskuddet av studentsosiale midler allokeres 25% av disse til en søkbar post.  
5.2 Foreninger og organisasjoner underlagt SOB er berettiget til å søke om tilskudd til arrangement, utstyr eller 
annen form for studentrettet aktivitet 
5.3 Foreninger og organisasjoner underlagt SOB, kan ved uforutsette utgifter vedrørende et arrangement, søke 
SOB om underskuddsgaranti* med den hensikt å opprettholde kvaliteten, eller omfanget av arrangementet til 
fordel for deltakerne.  
 
*Med underskuddsgaranti menes en økonomisk sikkerhet for uforutsette kostnader som oppstår. 
Underskuddsgaranti skal ikke benyttes med det formål å profitere  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Referat styremøte 10 
 
Dato: 25.03.2020  
Tid: 12.00  
Sted: Digitalt på Skype for Bussiness 
 
Innkalt: Marthe Aas Hauge, Andreas Vestvann Johnsen, Tord Apalvik, Synne Hansen, 
Vegard Sørensen, Lars Glomsvoll, Susann Enebakk, Even Wold 
 
Møtte: Marthe Aas Hauge, Andreas Vestvann Johnsen, Synne Hansen, Vegard Sørensen, 
Lars Glomsvoll, Susann Enebakk, Even Wold, Tord Apalvik 

 

Sak 70: Godkjenning av innkalling 
 
Innkallingen ble utsendt 19.03.2020 
 
Godkjent 

 

Sak 71: Godkjenning av Saksliste 
 
Sakslisten ble utsendt 19.03.2020 
 
Godkjent med en ekstra sak på eventuelt. Saken som må diskuteres er å lage et tilsvar til en 
høringsuttalelse som SON ønsker på strukturelle endringer ved organisasjonen fra neste skoleår 
av.  
 

 

Sak 72: Korona-situasjonen 

 

Andreas og Tord orienterer om hva som har skjedd de siste ukene. Det er kommet en god del 

innspill fra blant annet ledergruppen som er videreformidlet til SON som tiltrer krisestaben.  

 

Vi diskuterte situasjonen og veien videre. 

 
Sak 73: Alternativ gjennomføring av årsmøtet 
 
 
Ny first for å stille til verv: 15. april 
Innstilling publiseres senest 22. april med digital urneavstemming til den 29. april.  
Nytt årsmøte avholdes 29. april digitalt gjennom Zoom.  
 
Øystein Strømsnes blir møteleder.  
 
 



Sak 74: Strategi 2030 
 
SOB ønsker mer helet i en ferdigstilt strategi. Det burde være en rød tråd i utdanningstilbudet 
gjennom hele løpet fra Bachelor til master/doktorgrad. Nord universitet burde sikte på å holde 
studentene her så lenge som mulig og med det både bygge større og bedre miljøer, samt at 
studentdemokratiet får tilgang til flere i lengre studieløp enn i dag da studentene primært er her i 
perioder på tre eller to år.  
 
Nord må bli bedre på å rekkutere studenter som er ferdige på Bachelornivå videre på et 
masterløp.  
 
Man må styrke studentdemokratiet gjennom strategiske ressureser. Studentdemokratiet er 
sårbart og trenger den støtten og hjelpen som trengs for å bygge opp et robust miljø.  
 
Det må ses til at strategien ikke bare blir et dokument på glanspapir. Må være sammenheng 
mellom det man vedtar i strategien og det man gjør i praksis.  
 
Identitet: Kan man implementere Green Campus på noen måte?  
 
Knytt universitetets identitet til de beste fagmiljøene man har på Nord. Beredskap, 
entreprenørskap, maritim forskning/havbru.  
 
Kan fakultetsvise satsingsområder være noe? Et hovedsatsningsområde pr fakultet som man skal 
bygge opp til å være ledende. Viktig å formidle kvalitet utad og bruke det til både rekrutering og 
omdømmebygging. Knytte de fakultetsvise satsningsområdene til overordnet strategi? 
Helhetstenkning.  
 
Nord universitet må knytte seg nærmere campusbyene og næringslivet i regionene man skal 
dekke. Rekrutering av studenter til næringslivet, og integrer næringslivet/arbeidsgivere mer inn i 
universitetet.  
 
Studentene må få mer tilknytning til sin campusby. Både for å få studentene til å potensielt 
bosette seg etter endt utdannelse, men også for trivsel under studietiden. Her er 
jobb/karrieremuligheter etter endt utdanning også viktig.  
 
 
 
 

 

Sak 75: Eventuelt 
 
Son må være et bindeledd mellom universitetet og organisasjonene. Videreformidle informasjon 
opp og nedover i organisasjonen.  
 



Det må bli en høyere grad av forankring i studentmassen (f. eks gjennom studentting i alle 
organisasjonene).  
 
Evaluering av studentdemokratiet som helhet. Hvordan bli bedre?  
 
 
_____ 
 
Andres får i oppdrag og kontakte SON og Fadderperioden angående status mtp planlegging og 
økonomi relatert til den pågående Corona-situasjonen.  
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Hei!

Vi i Eureka Studen�orening søker med de�e om å få bli en studen�orening �lkny�et SOB.
 
De�e vil resultere i at deres vedtekter vil behøve endring, samt Prostud sine vedtekter, da vi tar med oss studentene
ved FLU ut av Prostud.
 
Vedlagt finner dere våre vedtekter vedta� 4. mars 2020.
 
Mvh
Chanice Sørlie Johansen
Leder
Eureka Studen�orening
 



Vedtatt 4. mars 2020 

(LOGO) 1 

Vedtekter  2 

 3 

Vedtektene er Eureka Studentforenings øverste styrende dokument og regulerer foreningens 4 

virke. 5 

 6 

 7 

FLU = Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. 8 

  9 



Vedtatt 4. mars 2020 

§ 1 NAVN 10 

1.1 Navnet på studentforeningen er Eureka Studentforening. 11 

 12 

§ 2 FORMÅL 13 

2.1 Eureka Studentforening har til formål å ivareta studentenes interesser faglig og sosialt. 14 

2.2 Eureka Studentforening representerer alle studentene ved FLU ved Nord universitet 15 

studiested Bodø.  16 

2.3 Eureka Studentforening skal være det naturlige kontaktpunktet mellom studentene og 17 

universitetet, foreninger og andre relevante aktører.  18 

2.4 Eureka Studentforening er tilknyttet Studentorganisasjonen i Bodø, og utfører med dette 19 

sine plikter i henhold til deres vedtekter og andre relevante reglement.  20 

2.5 Eureka Studentforening er partipolitisk uavhengig. 21 

 22 

§ 3 MEDLEMMER 23 

3.1 Alle studenter ved FLU ved Nord universitet studiested Bodø er medlemmer av 24 

foreningen. 25 

 26 

§ 4 ÅRSMØTET 27 

4.1 Årsmøtet er foreningens øverste organ. 28 

4.2 Årsmøtet avholdes innen utgangen av november. 29 

4.2 Alle medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. 30 

4.3 Andre kan innvilges talerett eller forslagsrett under årsmøtet.  31 

4.4 Faste poster på årsmøtet er: 32 

 4.4.1 Konstituering 33 

 4.4.2 Årsregnskap 34 

 4.4.3 Budsjett 35 

 4.4.4 Handlingsplan 36 

 4.4.5 Valg av nytt styre 37 

4.5 Kunngjøring av årsmøtet skal foreligge senest 14 dager i forkant av møtet. 38 

4.6 Saksliste skal foreligge senest 7 dager i forkant av møtet. 39 

 4.6.1 Årsmøtet kan vedta å behandle saker som har innkommet etter denne fristen 40 

4.5 Alle medlemmer er valgbare til styret.  41 

4.6 I det tilfelle styrets verv ikke tilsettes på årsmøtet har styret suppleringsmandat, med 42 

unntak av leder og nestleder.  43 

4.7 Vedtak fattes ved alminnelig flertall. (> 50%) 44 

4.8 Et ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret ser et behov for dette.  45 

4.8.1 Ekstraordinære årsmøter bør holdes tilnærmet likt ordinære årsmøter, men 46 

sakslisten kan endres. 47 

 48 

§ 5 STYRET 49 

5.1 Styret er det utøvende organet mellom årsmøtene. 50 

5.2 Styret består av 5 medlemmer: 51 

• Leder 52 

• Nestleder 53 



Vedtatt 4. mars 2020 

• Velferdsansvarlig 54 

• Fagdagsansvarlig 55 

• Hovedtillitsvalgt 56 

5.3 Styret er vedtaksdyktig når minst tre av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet 57 

teller leders stemme dobbelt.  58 

5.4 Styret har virkeperiode fra 1.1 til 31.12.   59 

5.5 Styrets stillingsinstrukser står beskrevet i et eget dokument. 60 

5.6 Ved frafall blant styret skal styret supplere inn nye representanter med unntak av leder og 61 

nestleder som bare kan suppleres ved årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. 62 

5.7 Styret kan utnevne representanter til midlertidige utvalg og råd som ikke er nedfelt i 63 

vedtektene. 64 

5.8 Styret representerer studentenes stemme inn mot FLU. 65 

 66 

6. MISTILLIT 67 

6.1 Mistillit kan fremmes av styremedlemmer eller medlemmer og behandles av årsmøtet 68 

eller ekstraordinært årsmøte.  69 

6.2 Dersom det stilles mistillit til styret som helhet skal dette oversendes 70 

Studentorganisasjonen i Bodø for vurdering og behandling. 71 

6.3 Mistillit vedtas med 2/3 flertall, og resulterer i fratredelse fra vervet. 72 

 73 

 74 

7 ØKONOMI 75 

7.1 Styret er ansvarlig for foreningens økonomi. 76 

7.2 Styret skal føre regnskap og budsjett. 77 

7.3 Styret skal melde inn regnskap hvert semester til Studentorganisasjonen i Bodø i henhold 78 

til deres økonomireglement.  79 

7.4 Foreningen har det overordnede ansvaret for bankkontoen tilknyttet karrieredagen for 80 

lærerstudenter.  81 

 82 

8. VEDTEKTSENDRINGER 83 

8.1 Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall. 84 

8.2 Vedtektsendringer trer i kraft når årsmøtet er hevet. 85 

 86 

§ 9 OPPLØSNING 87 

9.1 Oppløsning kan vedtas ved vedtak på årsmøtet med 2/3 flertall to ganger, med minimum 88 

365 dagers mellomrom. 89 

9.2 Ved oppløsning sperres foreningens bankkontoer i en periode på to år. Midlene vil 90 

deretter gå til Studentorganisasjonen i Bodø. 91 



Endring av Økonomireglementet 

 

Det foreslås å legge til en ny §5 som flytter alle eksisterende paragrafer ned. Det nye forslaget til 

paragraf fem lyder som følger: 

 

 

§ 5 Søkbare midler   

5.1 Fra det årlige tilskuddet av studentsosiale midler allokeres 25% av disse til en søkbar 

post.  

5.2 Foreninger og organisasjoner underlagt SOB er berettiget til å søke om tilskudd til 

arrangement, utstyr eller annen form for studentrettet aktivitet 

5.3 Foreninger og organisasjoner underlagt SOB, kan ved uforutsette utgifter 

vedrørende et arrangement, søke SOB om underskuddsgaranti* med den hensikt å 

opprettholde kvaliteten, eller omfanget av arrangementet til fordel for deltakerne.  

 

*Med underskuddsgaranti menes en økonomisk sikkerhet for uforutsette kostnader som 

oppstår. Underskuddsgaranti skal ikke benyttes med det formål å profitere  

 

 



Endringsforslag 
 

Vedtekter 
Endringsforslag 11 (til fordel for endringsforslag 3) 
Endring av 5.9 under «§5 studenttinget» 
 
Dagens vedtekter: 
5.9  Alle medlemmer har rett til å møte som observatører med tale-- og forslagsrett i 
Studenttinget.  
 
Nytt forslag: 
5.9 Alle medlemmer og inviterte på observatørlisten har rett til å møte som observatører 
med tale- og forslagsrett på studenttinget. 
 
 
Endringsforslag 12 (til fordel for endringsforslag 7) 
Endring av 6.10 under «§6 årsmøtet»  
 
Dagens vedtekter: 
6.10  Alle medlemmer har rett til å møte som observatører med tale-- og forslagsrett på 
årsmøtet.  
 
Nytt forslag: 
6.10 Alle medlemmer og inviterte på observatørlisten har rett til å møte som observatører 
med tale- og forslagsrett på årsmøtet.  

 
 
Endringsforslag 13  
Nytt punkt 9.1.3 (dersom endringsforslag 8 vedtas, 9.1.2 om ikke), resten flyttes ned  
 
Nytt forslag 
9.1.3 Kontrollkomitéen har virkeperiode 1. juli til 30. juni 
 
 
Endringsforslag 14 
Nytt punkt 9.2.3 (dersom endringsforslag 9 vedtas, 9.2.2 om ikke), resten flyttes ned 
 
Nytt forslag: 
9.2.3 Valgkomitéen har virkeperiode 1.juli til 30. juni 
 



Studentorganisasjonen 
i Bodø Redigert: 13.03.2019 

 

 

1 Stillingsinstruks for tillitsvalgte 
 
 
1.1 Generelle bestemmelser 

1.1.1 Alle tillitsvalgte i organisasjonen har rapporteringsplikt til det organet som valgte dem. 

1.1.2 Tillitsvalgte i organisasjonen plikter å holde seg informert om Studenttingets vedtak. 

1.1.3 Tillitsvalgte i organisasjonen plikter å overleve alle dokumenter til neste person 

som innehar vervet. 

 

1.2 Styret 

1.2.1 Styret skal utøve vedtak gjort av Studenttinget og årsmøtet. 

1.2.2 Styret er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen 

1.2.3 Styret kan fatte vedtak i saker som ikke gjennom vedtektene eller forskriftene er 

delegert til Årsmøtet eller Studenttinget. Alle saker av prinsipiell karakter skal 

behandles av Studenttinget. 

1.2.4 Dersom minimum to styremedlemmer krever det, må en sak behandles av 

Studenttinget før styret treffer en avgjørelse. 

1.2.5 Styret kan innkalle, organisere og forberede saker til Studenttinget og Årsmøtet. 

1.2.6 Saker av prinsipiell karakter skal ikke avgjøres av styret, men tas opp til vedtak i 

Studenttinget. 

 

1.3 Leder 

1.3.1 Leder har hovedansvaret for den daglige driften av organisasjonen. 

1.3.2 Leder har uttalelsesrett på vegne av alle studentene ved Nord universitet, studiested 

Bodø og Studenttinget. 

1.3.3 Leder har ansvar for langtidsplanlegging og utvikling av organisasjonen. 

1.3.4 Leder er hovedansvarlig for organisasjonens politiske virksomhet. 

1.3.5 Leder har hovedansvar for utarbeidelse av vedtektsfestede dokumenter. 

1.3.6 Leder har ansvar for å følge opp styrets øvrige medlemmer og holde styret oppdatert 

på viktig informasjon. 

1.3.7 Leder har hovedansvar for å følge opp at gjeldende styringsdokumenter overholdes. 

1.3.8 Leder representerer Bodø i Studentorganisasjonen Nords sentralstyre. 
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1.4 Nestleder 

1.4.1 Nestleder skal bistå i leders oppgaver. 

1.4.2 Nestleder er leders stedsfortreder. 

1.4.3 Nestleder har ansvar for oppfølging og kontakt med komitèer, foreninger og 

undergrupper. 

1.4.4 Nestleder kan uttale seg på vegne av alle studentene ved Nord universitet, 

studiested Bodø og Studenttinget. 

1.4.5 Nestleder oppfordres til å stille til sentrale utvalg som Utdanningsutvalget 

(UU) og Lærigsmiljøutvalget (LMU) 

 

1.5 Økonomiansvarlig 

1.5.1 Økonomiansvarlig er ansvarlig for utarbeidelse av budsjett og oppfølging av 

organisasjonens regnskapsføring. 

1.5.2 Økonomiansvarlig har ansvar for forberedelse av saker som angår økonomi til 

styret, Studenttinget og Årsmøtet. 

1.5.3 Økonomiansvarlig har i samarbeid med organisasjonskonsulent ansvar for å holde 

styret løpende oppdatert om organisasjonens økonomi. 

1.5.4 Økonomiansvarlig har ansvar for rapportering ved tildeling av studentsosiale- og 

søkbare midler. 

 

1.6 Markedsansvarlig 

1.6.1 Markedsansvarlig har som oppgave å forhandle frem samarbeidsavtaler og følge opp 

allerede eksisterende avtaler. 

1.6.2 Markedsansvarlig har sammen med leder ansvar for kontakt med næringslivet. 

1.6.3 Markedsansvarlig skal ha jevnlig dialog med samarbeidspartnere. 

1.6.4 Markedsansvarlig skal jobbe for studentrabatter og avtaler som gir nytte til studentene, 

samt sørge for at disse blir kommunisert ut. 
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1.7 Internasjonalt ansvarlig 

1.7.1 Internasjonalt ansvarlig har ansvar for internasjonale studenters inkludering og 

medbestemmelse i organisasjonen og studentdemokratiet. 

1.7.2 Internasjonalt ansvarlig skal jobbe for integrering av internasjonale studenter. 

1.7.3 Internasjonalt ansvarlig har ansvar for kontakt med andre organisasjoner som jobber 

med saker som angår internasjonalisering. 

1.7.4 Internasjonalt ansvarlig har ansvar for politisk arbeid knyttet til internasjonalisering i 

utdanningen. 

1.7.5 Internasjonalt ansvarlig skal holde kontakt med ISU og deres medlemmer. 

1.7.6 Internasjonalt ansvarlig skal ha jevnlig dialog med internasjonalt kontor. 

1.7.7 Internasjonalt ansvarlig skal tilstrebe deltakelse på arrangementene i den 

internasjonale fadderperioden. 

1.7.8 Internasjonalt ansvarlig oppfordres til å stille til internasjonalt utvalg.(IU)   

 

1.8 Velferdsansvarlig 

1.8.1 Velferdsansvarlig har ansvar for velferdspolitikken og velferdstilbudene i 

organisasjonen. 

1.8.2 Velferdsansvarlig skal holde kontakt med velferdsansvarlige i studentforeningene for å 

koordinere arbeidet med velferdstilbud og holde oversikt over arrangementene. 

1.8.3 Velferdsansvarlig har ansvar for oppfølging av undergrupper og bistand til deres 

virksomhet. 

1.8.4 Velferdsansvarlig skal holde kontakt med Studentinord gjennom Første Semester. 
 

 
1.9 Informasjonsansvarlig 

1.9.1 Informasjonsansvarlig har ansvar for kommunikasjon internt og eksternt i 

organisasjonen. 

1.9.2 Informasjonsansvarlig har ansvar for sosiale medier og digital markedsføring. 

1.9.3 Informasjonsansvarlig har ansvar for organisasjonens profilering. 

1.9.4 Informasjonsansvarlig skal jobbe for at organisasjonen profileres i media. 

1.9.5 Informasjonsansvarlig skal sørge for at det er innsyn og åpenhet i organisasjonen. 

1.9.6 Informasjonsansvarlig har ansvaret for aktivitet i gråsona, inkludert booking av stand. 
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1.10 Fag- og læringsmiljøansvarlig 

1.10.1 Fag- og læringsmiljøansvarlig har ansvaret for utforming av politikk innenfor fag og 

læringsmiljø. 

1.10.2 Fag- og læringsmiljøansvarlig har ansvaret for å gjennomføre undersøkelser, samtaler 

og kunnskapsinnhenting hos studentmassen om hvordan situasjonen er på Nord 

universitet. 

1.10.3 Fag- og læringsmiljøansvarlig skal jobbe opp mot studentrepresentantene i utvalgene 

til Nord universitet for å sørge for at studentenes syn tas med i beslutningsgrunnlag. 

1.10.4 Fag- og læringsmiljøansvarlig skal bistå studentforeningene i spørsmål innen sitt 

arbeidsområde og inkludere de i arbeidet med utforming av politikk. 

1.10.5  Fag- og læringsmiljøansvarlig oppfordres til å stille til sentrale utvalg som 

Utdanningsutvalget (UU) og Lærigsmiljøutvalget (LMU) 

 

 

2. Stillingsinstruks for ansatte 
 

 
2.1 Ansvar og ansettelsesforhold 

2.1.1 Lønnet personale i SOB ansettes og disponeres av styret. 

2.1.2 Organisasjonen følger de lover og regler som gjelder for ansettelse av personell, samt 

følger de tariffer som ligger til grunn. 

 

2.2 Organisasjonskonsulent 

2.2.1 Organisasjonskonsulenten har leder som nærmeste overordnede og rapporterer til 

styret. 

2.2.2 Organisasjonskonsulent skal yte service ovenfor engasjerte i organisasjonen og andre 

studenter ved behov. 

2.2.3 Organisasjonskonsulent har ansvar for disponering av organisasjonens økonomi, samt 

regnskapsføring. 

2.2.4 Organisasjonskonsulenten har ansvar for driften av kontoret og formelt papirarbeid mot 

myndigheter. 

2.2.5 Organisasjonskonsulenten har sekretærfunksjon. 

2.2.6 Organisasjonskonsulenten skal bistå styret i sitt arbeid. 
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3 Kontorreglement 

3.1 SOB sine kontorer disponeres av styret som også fastsetter regler for bruk av kontoret. 

3.2 Organisasjonens styrekontror kan benyttes av alle engasjerte i organisasjonen. 

3.3 Styrekontoret kan benyttes til møter, så fremt det er søkt om tillatelse i rimelig tid i forkant 

3.4 Organisasjonens kontorer skal holdes ryddige og presentable. 
 
 
 

Ordlise: 

Flertall – minst ½ av de stemmeberettigede. 

Kvalifisert flertall – minst 2/3 av de stemmeberettigede. 

Møterett – rett til å delta i møtet. 

Forslagsrett – rett til å fremme forslag i møtet. 

Talerett – rett til å tale i møtet. 

Stemmerett – rett til å tale i møtet. 

Stemmeberettigede – deltakelse med stemmerett i møtet. 
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§1 NAVN   

1.1 Navnet på organisasjonen er Studentorganisasjonen i Bodø og forkortes SOB. 

§2 FORMÅL  

2.1 SOB er interesseorganisasjon for alle studenter i Bodø. 

2.2 SOB skal arbeide for å ivareta studentenes interesser og rettigheter. 

2.3 SOB er partipolitisk uavhengig.  

§3 MEDLEMMER  

3.1 Alle studenter som er medlem av en godkjent studentforening er medlem av SOB. 

3.2 Godkjente studentforeninger:  

 3.2.1 Handelshøgskolens Studentforening Nord (Org. Nr.: 987 002 948) 

 3.2.2 Studentforeningen INTER (Org. Nr.: 997 856 414) 

 3.2.3 Nugla (Org. Nr.: 913 130 650) 

 3.2.4 Studentforeningen Prostud (Org. Nr.: 996 421 597) 

§4 ORGANISATORISK TILKNYTNING  

4.1 SOB er tilknyttet:  

 4.1.1 Studentparlamentet ved Nord Universitet  

  (Org. Nr.: 917 974 551)  
 

 

§5 STUDENTTINGET 
 
5.1 Studenttinget er organisasjonens besluttende organ mellom årsmøtene. 
 
5.2 Det skal avholdes minst 5 Studentting hvert år. 
 
5.3 Studenttingets delegater: 
 

5.3.1 Hver studentforening har 2 delegater for de første 250 påbegynte 

medlemmene. 
 

5.3.2 Deretter har hver studentforening 1 delegat per 500 påbegynte medlem. 
 

5.3.3 Hver delegat har en stemme, tale- og forslagsrett. 
 

5.3.4 Delegater har møteplikt. 
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5.3.5 Delegater til Studenttinget velges av det høyeste organet i hver 

studentforening. Det høyeste organet kan med vedtak delegere dette 

ansvaret. 
 

5.3.6 Dersom en delegat melder forfall, plikter den respektive studentforeningen å 

sende varadelegat. Valg av varadelegater gjennomføres på samme måte 

som ordinære delegater. 
 
5.4 Innkalling og saksdokumenter skal offentliggjøres og sendes ut til studentforeningene 

senest 1 uke før møtet. 
 
5.5 Referat skal offentliggjøres senest 2 uker etter møtet. 
 

5.6 Faste saker på Studenttinget: 
 

5.6.1 Konstituering. 
 

5.6.2 Referater. 
 

5.6.3 Orienteringer. 
 

5.6.4 Spørretimen. 
 

5.6.5 Rapporter. 
 

5.6.6 Eventuelt. 
 

5.7 Frist for å sende inn saker og forslag til Studenttinget er 5 dager før møtet. 

Studenttinget kan med flertall vedta å behandle saker som har kommet inn etter 

denne fristen. 
 
5.8 Studenttinget holdes for åpne dører dersom Studenttinget ikke vedtar noe annet. 
 

5.9 Alle medlemmer har rett til å møte som observatører med tale- og forslagsrett 

i Studenttinget. 
 
5.10 Studenttinget er vedtaksdyktige når minimum 2/3 av delegatene er tilstede 
 
 
 

§6 EKSTRAORDINÆRT STUDENTTING 
 

6.1 Ekstraordinært studentting kan avholdes dersom det er saker som krever det 
 

6.2 Ekstraordinært studentting skal bare behandle den eller de sakene som ga grunnlag for 

møtet. 
 
6.3 Studenttingets delegater:  

6.3.1 Hver studentforening har 2 delegater for de første 250 påbegynte medlemmene.  
6.3.2 Deretter har hver studentforening 1 delegat per 500 påbegynte medlem.  
6.3.3 Hver delegat har en stemme, tale- og forslagsrett  
6.3.4 Delegater har møteplikt  
6.3.5 Delegater til ekstraordinært Studentting velges av det høyeste organet i hver 

studentforening. Det høyeste organet kan med vedtak delegere dette ansvaret. 
 

6.3.6 Dersom en delegat melder forfall, plikter den respektive studentforeningen å 
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sende varadelegat. Valg av varadelegater gjennomføres på samme måte som 

ordinære delegater. 
 
6.4 Innkalling og saksdokumenter skal offentliggjøres og sendes ut til studentforeningene 
 

senest 1 uke før møtet. 
 

6.5 Referat skal offentliggjøres senest 2 uker etter møtet 
 

6.6 Ekstraordinært studentting holdes for åpne dører dersom Studenttinget ikke vedtar noe 

annet. 
 
6.7 Alle medlemmer har rett til å møte som observatører med tale- og forslagsrett på 

et ekstraordinært Studentting. 
 
6.8 Ekstraordinært Studentting er vedtaksdyktige når minimum 2/3 av delegatene er til stede. 
 

6.9 For å avholde et ekstraordinært Studentting kreves det minst en av følgende:  
6.9.1 At studentstyret med flertall vedtar det  
6.9.2 At studenttinget med flertall vedtar det  
6.9.3 At det høyeste organet hos en studentforening krever det  
6.9.4 At 10% av medlemsmassen ønsker det  
6.9.5 At kontrollkomiteen ønsker det 

 
 
 
 
 
 

§6 ÅRSMØTET 
 

6.1 Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og dets vedtak er bindende for SOB. 
 

6.2 Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april. 
 

6.3 Årsmøtets delegater: 
 

6.3.1 Hver studentforening har 2 delegater for de første 100 påbegynte 

medlemmene. 
 

6.3.2 Deretter har hver studentforening 1 delegat per 200 påbegynte medlem. 
 

6.3.3 Hver delegat har en stemme, tale- og forslagsrett. 
 

6.3.4 Delegater har møteplikt. 
 

6.3.5 Delegater til årsmøtet velges av det høyeste organet i hver studentforening.  
Det høyeste organet kan med vedtak delegere dette ansvaret. 

 

6.3.6 Dersom en delegat melder forfall, plikter den respektive studentforeningen å 

sende varadelegat. Valg av varadelegater gjennomføres på samme måte som 

ordinære delegater. 
 

6.4 Årsmøtet skal kunngjøres senest 4 uker før møtet 
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6.5 Innkalling og saksdokumenter skal offentliggjøres og sendes ut til 

studentforeningene senest 2 uker før møtet. 
 

6.6 Referat skal offentliggjøres senest 2 uker etter møtet. 
 

6.7 Faste saker på årsmøtet: 
 

6.7.1 Konstituering. 
 

6.7.2 Referater. 
 

6.7.3 Orienteringer. 
 

6.7.4 Valg. 
 

6.7.5 Innkomne forslag. 
 

6.8 Frist for å sende inn saker og forslag til årsmøtet er 10 dager før møtet. Disse sakene 

skal offentliggjøres 7 dager før Årsmøtet. Årsmøtet kan med kvalifisert flertall vedta å 

behandle saker som har kommet inn etter denne fristen. 
 
6.9 Årsmøtet holdes for åpne dører dersom årsmøtet ikke vedtar noe annet. 
 

6.10 Alle medlemmer har rett til å møte som observatører med tale- og forslagsrett 

på årsmøtet. 
 
6.11 Årsmøtet er vedtaksdyktig når minimum 2/3 av delegatene er tilstede. 
 
 
 

§7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 

7.1 Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom det er saker som krever det. 
 

7.2 Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de sakene som ga grunnlag for 

møtet. 
 
7.3 For å avholde ekstraordinært årsmøte kreves det minst en av følgende: 
 

7.3.1 At studentstyret med flertall vedtar det. 
 

7.3.2 At Studenttinget med flertall vedtar det. 
 

7.3.3 At det høyeste organet hos en studentforening krever det. 
 

7.3.4 At 10% av medlemsmassen ønsker det. 
 

7.3.5 At kontrollkomitéen ønsker det. 
 

7.4 Ved ekstraordinært årsmøte gjelder samme vedtekter for delegater og valg av 

delegater som ved ordinært årsmøte. 
 
7.5 Innkalling og saksdokumenter skal offentliggjøres og sendes ut til studentforeningene 

senest 2 uker før møtet. 
 
7.6 Referat skal offentliggjøres senest 2 uker etter møtet. 
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§8 STYRET 
 

8.1 Styret er organisasjonens utøvende organ og skal gjennomføre vedtak gjort i 

Studenttinget og årsmøtet. 
 
8.2 Styrets sammensetning: 
 

8.2.1 Leder. 
 

8.2.2 Nestleder. 
 

8.2.3 Økonomiansvarlig. 
 

8.2.4 Markedsansvarlig. 
 

8.2.5 Internasjonalt ansvarlig. 
 

8.2.6 Velferdsansvarlig. 
 

8.2.7 Informasjonsansvarlig. 
 

8.2.8 Fag- og læringsmiljøansvarlig. 
 

8.3 Styret har virkeperiode 1. juli til 30. juni. 
 

8.4 Leder fungerer på heltid og skal prioritere vervet som sitt hovedvirke i perioden. 
 

8.5 Leder har ansvar for daglig drift av organisasjonen. 
 

8.6 Styret velges på årsmøtet. 
 

8.7 Avtroppende styre skal ved overgang til ny periode gjennomføre overlappingsperiode 

med det påtroppende styret. 
 
8.8 Styret avlegger årsrapport på siste Studentting hvert år. 
 

8.9 Styrets oppgaver er beskrevet i forskriftene. 
 

8.10 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
 
 
 

§9 ORGANISATORISKE KOMITÉER 
 

9.1 Kontrollkomitéen 
 

9.1.1 Kontrollkomitéen består av minst tre medlemmer. 
 

9.1.2 Kontrollkomitéen konstituerer seg selv. 
 

9.1.3 Kontrollkomitéen har møte-, tale- og forslagsrett i lukkede 

møter i Studenttinget. 
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 9.1.4 Kontrollkomitéen skal kontrollere at organisasjonens styringsdokumenter blir 

  fulgt i alle organisasjonens organer.  

 9.1.5 Dersom det oppstår tvil om tolkningen av styringsdokumentene i  

  organisasjonen skal kontrollkomitéen uttale seg om tolkningen.  

 9.1.6 Kontrollkomitéen avlegger en årlig rapport til Studenttinget.  

9.2 Valgkomitéen  

 9.2.1 Valgkomitéen består av minst 3 medlemmer.  

 9.2.2 Valgkomitéen konstituerer seg selv.  

 9.2.3 Valgkomitéen skal forberede valgsaker for årsmøtet og Studenttinget. 

 9.2.4 Valgkomitéen skal finne og vurdere kandidater til valg som gjennomføres på 

  årsmøtet og i Studenttinget.  

 9.2.5 Valgkomitéen er innstillende myndighet i valgsaker på årsmøtet og i  

  Studenttinget.  

9.3 Revisjon  
 

9.3.1 Studentorganisasjonen i Bodø skal ha en uavhengig revisor. 
 
 
 

§10 UNDERGRUPPER 
 

10.1 Undergrupper er organiserte studentgrupper som eies av SOB. 
 

10.2 Studenttinget vedtar opptak av undergrupper. 
 

10.3 Undergrupper rapporterer til Studenttinget. 
 

10.4 Krav for å bli vurdert til opptak: 
 

10.4.1 Et styre bestående av minst 3 personer. 
 

10.4.2 Vedtekter som inneholder formål og type medlemskap. 
 
 
 

§11 TILKNYTTEDE ORGANISASJONER 
 

11.1 Tilknyttede organisasjoner er organiserte studentgrupper som ikke eies av SOB. 
 

11.2 Styret vedtar opptak av tilknyttede organisasjoner. 
 
 
 

§12 STYRINGSDOKUMENTER 
 

12.1 Vedtekter. 
 

12.1.1 Vedtektene er organisasjonens øverste dokument og er bindende for alle ledd 

i organisasjonen. 
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12.1.2 Vedtektene kan bare endres av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 

kvalifisert flertall. 
 
12.2 Forskrifter. 
 

12.2.1 Forskriftene er organisasjonens nest øverste dokument og er bindende for alle 

ledd i organisasjonen. 
 

12.2.2 Forskriftene kan endres av Studenttinget, årsmøtet eller ekstraordinært 

årsmøte med flertall. 
 
12.3 Økonomireglement. 
 

12.3.1 Økonomireglementet er styringsdokument for økonomistyring og 

studentsosiale midler. 
 

12.3.2 Økonomireglementet kan endres av Studenttinget, årsmøtet eller 

ekstraordinært årsmøte. 
 
12.4 Handlingsplan. 
 

12.4.1 Handlingsplanen er øverste styringsdokument for politisk og organisatorisk 

arbeid i hver valgperiode. 
 

12.4.2 Handlingsplanen vedtas årlig av Studenttinget innen utgangen av september 

og kan revideres av Studenttinget. 
 
12.5 Budsjett. 
 

12.5.1 Budsjettet er øverste styringsdokument for forvaltning av organisasjonens 

økonomiske ressurser. 
 

12.5.2 Budsjettet vedtas årlig av Studenttinget innen utgangen av september og kan 

revideres av Studenttinget. 
 
12.6 Forretningsorden. 
 

12.6.1 Forretningsordenen regulerer hvordan Studenttinget og årsmøtet 

gjennomføres. 
 

12.6.2 Forretningsordenen vedtas ved starten av hvert møte i Studenttinget og 

årsmøtet. 

 

 

§13 OFFENTLIGHET 
 

13.1 Alle dokumenter i organisasjonen er offentlige, dersom de ikke ved vedtak er unndratt 

offentligheten. 
 
13.2 Alle møter i organisasjonen kan lukkes med simpelt flertall blant møtets 

stemmeberettigede deltakere. 
 
13.3 I møter som holdes for lukkede dører har følgende rett til å være tilstede: 
 

13.3.1 Stemmeberettigede deltakere i møtet. 
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13.3.2 Styret. 
 

13.3.3 Kontrollkomitéen. 
 

13.3.4 Organisasjonskonsulenten. 
 

13.3.5 Møteleder. 
 

13.3.6 Referent. 
 

13.4 Alle personalsaker som omhandler enkeltpersoner er unndratt offentligheten og 

behandles i lukket møte. 
 
13.5 I lukkede møter føres det referat fra saken der bare vedtak føres. Slike referater 

offentliggjøres ikke for andre enn de med møterett i møtet. 

 

 

§14 MISTILLIT 
 

14.1 Mistillit kan fremmes av: 
 

14.1.1 Delegater i Studenttinget. 
 

14.1.2 Styret. 
 

14.1.3 Kontrollkomitéen. 
 

14.1.4 Andre som innehar verv i organisasjonen. 
 

14.2 Mistillitsforslag behandles av organet som valgte den det fremmes mistillit mot. 
 

14.3 Dokumenter i mistillitssaker er unndratt offentligheten. 
 

14.4 Behandling av mistillitsforslag skjer i lukket møte. Den forslaget er fremmet mot kan 

kreve at møtet holdes for åpne dører. 
 
14.5 Den forslaget er fremmet mot har rett til å forklare seg ovenfor beslutningsorganet før 

vedtak fattes. 
 
14.6 Dersom forslag gjelder ett eller flere medlemmer av styret, utarbeider 

kontrollkomitéen saksdokumenter. 
 
14.7 Mistillit vedtas med ¾ flertall. 
 
 
 

§15 OPPLØSNING 
 

15.1 Oppløsning kan bare skje ved at følgende punkter gjennomføres: 
 

15.1.1 Ved ordinært årsmøte vedtas det oppløsning med ¾ flertall. 
 

15.1.2 Minst 12 måneder- og senest 18 måneder etter første vedtak om oppløsning 

vedtas det på nytt oppløsning med ¾ flertall på ordinært årsmøte. 
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15.2 Ved oppløsning skal alle organisasjonens eiendeler fryses etter at alle eventuelle 

forpliktelser er gjort opp. 
 
15.3 Dersom det 36 måneder etter oppløsningen ikke har blitt tatt initiativ til å starte opp en 

ny organisasjon med samme formål og art, skal alle eiendelene overdras 

Studentorganisasjonen Nord. 
 

 

§16 IKRAFTTREDEN 
 

16.1 Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft ved møtets slutt eller når møtet bestemmer 

det med ¾ flertall. 

 

 

Vedtatt på årsmøtet 23. september 1994. 
 
 
 

Endringer fortatt på ekstraordinært årsmøte: 
 

16.11.1994, 01.11.1995, 27.04.2000, 20.11.2001, 03.10.2002, 29.04.2004, 26.01.2011,  
21.05.2014, 05.10.2016. 
 

Endringer foretatt på ordinært årsmøte: 
 

24.09.1996, 22.09.1997, 30.04.1998, 22.09.1999, 21.09.2001, 16.09.2003, 16.09.2004,  
20.09.2005, 21.09.2006, 19.09.2009, 15.09.2010, 14.09.2011, 18.09.2013, 17.09.2014,  
15.04.2015, 13.04.2016, 26.04.2017.18.04.2018. 13.03.2019 
 
 
 
 
 
 

 

Ordliste: 
 

Flertall – minst ½ av de stemmeberettigede. 
 

Kvalifisert flertall – minst 2/3 av de stemmeberettigede. 
 

¾ flertall – minst ¾ av de stemmeberettigede. 

Møterett – rett til å delta i møtet. 

Forslagsrett – rett til å fremme forslag i møtet. 

Talerett – rett til å tale i møtet. 
 
Stemmerett – rett til å stemme i saker og valg i møtet. 

Stemmeberettigede – deltakere med stemmerett i møtet. 



Vedtektsendringer for SOB på Årsmøtet den 25.03.2020 
 
Endringsforslag 1) Navneendring og ny studentforening 
 
Dagens vedtekter:  

§3 MEDLEMMER  

3.1 Alle studenter som er medlem av en godkjent studentforening er medlem av SOB. 

3.2 Godkjente studentforeninger:  

 3.2.1 Handelshøgskolens Studentforening Nord (Org. Nr.: 987 002 948) 

 3.2.2 Studentforeningen INTER (Org. Nr.: 997 856 414) 

 3.2.3 Nugla (Org. Nr.: 913 130 650) 

 3.2.4 Studentforeningen Prostud (Org. Nr.: 996 421 597) 

 

Nytt forslag:  

§3 MEDLEMMER  

3.1 Alle studenter som er medlem av en godkjent studentforening er medlem av SOB. 

3.2 Godkjente studentforeninger:  

 3.2.1 Handelshøgskolens Studentforening Nord (Org. Nr.: 987 002 948) 

 3.2.2 Studentforeningen INTER (Org. Nr.: 997 856 414) 

 3.2.3 Nugla (Org. Nr.: 913 130 650) 

 3.2.4 Studentforeningen Prostud* (Org. Nr.: 996 421 597) 

 3.2.5    Eureka Studentforening   (Org. Nr.: 924 760 915) 

 

*Med forbehold om navneskifte 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endringsforslag 2) Endring av navn på organisasjon 

 

Dagens vedtekter:  

§4 ORGANISATORISK TILKNYTNING 

4.1 SOB er tilknyttet: 

 4.1.1 Studentparlamentet ved Nord Universitet 

  (Org. Nr.: 917 974 551) 

 

 

Nytt forslag:  

§4 ORGANISATORISK TILKNYTNING 

4.1 SOB er tilknyttet: 

 4.1.1 Studentorganisasjonen Nord (SON) 

  (Org. Nr.: 917 974 551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endringsforslag 3) Nytt punkt 5.10 – dagens punkt 5.10 forflyttes.  

 

Dagens vedtekter:  

 

 

 

§5 STUDENTTINGET 
 
5.1 Studenttinget er organisasjonens besluttende organ mellom årsmøtene. 
 
5.2 Det skal avholdes minst 5 Studentting hvert år. 
 
5.3 Studenttingets delegater: 
 

5.3.1 Hver studentforening har 2 delegater for de første 250 påbegynte 

medlemmene. 
 

5.3.2 Deretter har hver studentforening 1 delegat per 500 påbegynte medlem. 
 

5.3.3 Hver delegat har en stemme, tale- og forslagsrett. 
 

5.3.4 Delegater har møteplikt. 

5.3.5 Delegater til Studenttinget velges av det høyeste organet i hver 

studentforening. Det høyeste organet kan med vedtak delegere dette 

ansvaret. 
 

5.3.6 Dersom en delegat melder forfall, plikter den respektive studentforeningen å 

sende varadelegat. Valg av varadelegater gjennomføres på samme måte 

som ordinære delegater. 
 
5.4 Innkalling og saksdokumenter skal offentliggjøres og sendes ut til studentforeningene 

senest 1 uke før møtet. 
 
5.5 Referat skal offentliggjøres senest 2 uker etter møtet. 
 

5.6 Faste saker på Studenttinget: 
 

5.6.1 Konstituering. 
 

5.6.2 Referater. 
 

5.6.3 Orienteringer. 
 

5.6.4 Spørretimen. 
 

5.6.5 Rapporter. 
 

5.6.6 Eventuelt. 
 

5.7 Frist for å sende inn saker og forslag til Studenttinget er 5 dager før møtet. 

Studenttinget kan med flertall vedta å behandle saker som har kommet inn etter 

denne fristen. 
 
5.8 Studenttinget holdes for åpne dører dersom Studenttinget ikke vedtar noe annet. 
 

5.9 Alle medlemmer har rett til å møte som observatører med tale- og forslagsrett 

i Studenttinget. 
 
5.10 Studenttinget er vedtaksdyktige når minimum 2/3 av delegatene er tilstede 



 

Nytt forslag:  

 

5.8 Studenttinget holdes for åpne dører dersom Studenttinget ikke vedtar noe annet. 

5.9 Alle medlemmer har rett til å møte som observatører med tale- og forslagsrett i 
Studenttinget. 

5.10 Alle på observatørlisten har tale- og forslagsrett i Studenttinget.  

5.11 Studenttinget er vedtaksdyktige når minimum 2/3 av delegatene er tilstede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endringsforslag 5) Nytt punkt 6.8 – dagens punkt 6.8 og utover forflyttes.  

 

Dagens vedtekter:  

 

 

 

Nytt forslag:  

 

6.5 Referat skal offentliggjøres senest 2 uker etter møtet 
 

6.6 Ekstraordinært studentting holdes for åpne dører dersom Studenttinget ikke vedtar 
noe annet. 

 

6.7 Alle medlemmer har rett til å møte som observatører med tale- og forslagsrett på 
et ekstraordinært Studentting. 

6.8  Alle på observatørlisten har tale- og forslagsrett i Studenttinget. 
 

6.9 Ekstraordinært Studentting er vedtaksdyktige når minimum 2/3 av delegatene er til stede. 
 

6.10 For å avholde et ekstraordinært Studentting kreves det minst en av følgende: 
 

6.10.1 At studentstyret med flertall vedtar det 
 

6.10.2 At studenttinget med flertall vedtar det 
 

6.10.3 At det høyeste organet hos en studentforening krever det 
 

6.10.4 At 10% av medlemsmassen ønsker det 
 

6.10.5 At kontrollkomiteen ønsker det 
 
 
 

 

6.5 Referat skal offentliggjøres senest 2 uker etter møtet 
 

6.6 Ekstraordinært studentting holdes for åpne dører dersom Studenttinget ikke vedtar noe 

annet. 
 
6.7 Alle medlemmer har rett til å møte som observatører med tale- og forslagsrett på 

et ekstraordinært Studentting. 
 
6.8 Ekstraordinært Studentting er vedtaksdyktige når minimum 2/3 av delegatene er til stede. 
 

6.9 For å avholde et ekstraordinært Studentting kreves det minst en av følgende:  
6.9.1 At studentstyret med flertall vedtar det  
6.9.2 At studenttinget med flertall vedtar det  
6.9.3 At det høyeste organet hos en studentforening krever det  
6.9.4 At 10% av medlemsmassen ønsker det  
6.9.5 At kontrollkomiteen ønsker det 



 

Endringsforslag 6) Dobbel §6. §6 årsmøtet bli §7 årsmøtet og forskyver følgende 
vedtekter med en i tallverdi.  
 
Dagens vedtekter:  
 

 

 

Nytt forslag: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endringsforslag 7) Nytt punkt 6.11 under  «§6 årsmøtet» – dagens punkt 6.11 
forflyttes.  

 

Dagens vedteker:  
 

 

 

Nytt forslag:  
 

6.8 Frist for å sende inn saker og forslag til årsmøtet er 10 dager før møtet. Disse sakene 
skal offentliggjøres 7 dager før Årsmøtet. Årsmøtet kan med kvalifisert flertall vedta å 
behandle saker som har kommet inn etter denne fristen. 

 

6.9 Årsmøtet holdes for åpne dører dersom årsmøtet ikke vedtar noe annet. 
 

6.10 Alle medlemmer har rett til å møte som observatører med tale- og forslagsrett 
på årsmøtet. 

6.11 Alle på observatørlisten har tale- og forslagsrett i Studenttinget. 
 

6.12 Årsmøtet er vedtaksdyktig når minimum 2/3 av delegatene er tilstede. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Frist for å sende inn saker og forslag til årsmøtet er 10 dager før møtet. Disse sakene 

skal offentliggjøres 7 dager før Årsmøtet. Årsmøtet kan med kvalifisert flertall vedta å 

behandle saker som har kommet inn etter denne fristen. 
 
6.9 Årsmøtet holdes for åpne dører dersom årsmøtet ikke vedtar noe annet. 
 

6.10 Alle medlemmer har rett til å møte som observatører med tale- og forslagsrett 

på årsmøtet. 
 
6.11 Årsmøtet er vedtaksdyktig når minimum 2/3 av delegatene er tilstede. 
 



Endringsforslag 8) Nytt punkt 9.1.2, resten forskyves.  

 

Dagens vedtekter:  
 

 

 

Nytt forslag: 

 

§9 ORGANISATORISKE KOMITÉER 
 

9.1 Kontrollkomitéen 
 

9.1.1 Kontrollkomitéen består av minst tre medlemmer. 
9.1.2 Kontrollkomitèn velges på SOB sitt årsmøte 

 

9.1.3 Kontrollkomitéen konstituerer seg selv. 
 

9.1.4 Kontrollkomitéen har møte-, tale- og forslagsrett i lukkede 
møter i Studenttinget. 

 
  

 9.1.5 Kontrollkomitéen skal kontrollere at organisasjonens styringsdokumenter blir 

  fulgt i alle organisasjonens organer.  

 9.1.6 Dersom det oppstår tvil om tolkningen av styringsdokumentene i  

  organisasjonen skal kontrollkomitéen uttale seg om tolkningen.  

 9.1.7 Kontrollkomitéen avlegger en årlig rapport til Studenttinget.  
 

§9 ORGANISATORISKE KOMITÉER 
 

9.1 Kontrollkomitéen 
 

9.1.1 Kontrollkomitéen består av minst tre medlemmer. 
 

9.1.2 Kontrollkomitéen konstituerer seg selv. 
 

9.1.3 Kontrollkomitéen har møte-, tale- og forslagsrett i lukkede 

møter i Studenttinget. 
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 9.1.4 Kontrollkomitéen skal kontrollere at organisasjonens styringsdokumenter blir 

  fulgt i alle organisasjonens organer.  

 9.1.5 Dersom det oppstår tvil om tolkningen av styringsdokumentene i  

  organisasjonen skal kontrollkomitéen uttale seg om tolkningen.  

 9.1.6 Kontrollkomitéen avlegger en årlig rapport til Studenttinget.  
 



Endringsforslag 9) Nytt punkt 9.2.2, resten forskyves.  

 

Dagens vedtekter:  
 

 

 

Nytt forslag:  
 
 

9.2 Valgkomitéen 

 9.2.1     Valgkomitéen består av minst 3 medlemmer. 
9.2.2     Valgkomitèen velges av Årsmøtet 

 9.2.3 Valgkomitéen konstituerer seg selv 

 9.2.4 Valgkomitéen skal forberede valgsaker for årsmøtet og Studenttinget. 

 9.2.5 Valgkomitéen skal finne og vurdere kandidater til valg som gjennomføres på 

  årsmøtet og i Studenttinget. 

 9.2.6 Valgkomitéen er innstillende myndighet i valgsaker på årsmøtet og i 

  

Studenttinget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Valgkomitéen 

 9.2.1 Valgkomitéen består av minst 3 medlemmer. 

 9.2.2 Valgkomitéen konstituerer seg selv. 

 9.2.3 Valgkomitéen skal forberede valgsaker for årsmøtet og Studenttinget. 

 9.2.4 Valgkomitéen skal finne og vurdere kandidater til valg som gjennomføres på 

  årsmøtet og i Studenttinget. 

 9.2.5 Valgkomitéen er innstillende myndighet i valgsaker på årsmøtet og i 

  Studenttinget. 
 



Endringsforslag 10) Endre delegatsammensetningen under Studentting  

 

Dagens vedtekter:  
 

 

 

 

Nytt forslag: 

 

§5 STUDENTTINGET 

 
5.1 Studenttinget er organisasjonens besluttende organ mellom årsmøtene. 

 
5.2 Det skal avholdes minst 5 Studentting hvert år. 

 
5.3 Studenttingets delegater: 

 
5.3.1 Hver studentforening har 3 delegater for de første 400 påbegynte 

medlemmene. 

 
5.3.2 Deretter har hver studentforening 1 delegat per 400 påbegynte medlem. 

 
5.3.3 Hver delegat har en stemme, tale- og forslagsrett. 

 
5.3.4 Delegater har møteplikt 

 

 

§5 STUDENTTINGET 
 
5.1 Studenttinget er organisasjonens besluttende organ mellom årsmøtene. 
 
5.2 Det skal avholdes minst 5 Studentting hvert år. 
 
5.3 Studenttingets delegater: 
 

5.3.1 Hver studentforening har 2 delegater for de første 250 påbegynte 

medlemmene. 
 

5.3.2 Deretter har hver studentforening 1 delegat per 500 påbegynte medlem. 
 

5.3.3 Hver delegat har en stemme, tale- og forslagsrett. 
 
5.3.4 Delegater har møteplikt 


