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 184 

Forslag til forretningsorden 185 

 186 

Forretningsorden for SOBs Årsmøte og Studentting 187 

 188 

Under følger forretningsorden for SOBs årsmøte og studentting.  Denne gjelder såfremt en 189 

annen forretningsorden ikke blir vedtatt. 190 

 191 

1 Organer 192 

Årsmøte er Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) sitt høyeste organ.  Møtet reguleres av SOBs 193 

vedtekter, kapittel 4, samt denne forretningsorden. 194 

 195 

1.1 Delegater 196 

Årsmøtet delegater velges av studentforeningene etter Vedtektene § 4-1.  Studenttingets 197 

medlemmer velges av studentforeningene etter Vedtektene §5-1. 198 

 199 

1.2 Observatører 200 

Alle studenter har observatørrett jmf. Vedtektene §4-1. I tillegg har følgende observatørrett: 201 

 202 

• StudentiNord ved styreleder og direktør, eller den direktør utpeker 203 

• Styret i SOB 204 

• Valgkomitéen 205 

• SOBs ansatte 206 

• Kontrollkomiteen 207 

• Universitetsstyret 208 

• Rektor og direktør ved NORD Universitetet 209 

 210 

Møtet kan særskilt vedta at andre har observatørstatus. 211 

 212 

1.3 Rettigheter og plikter i møtet 213 

Delegater har talerett, forslagsrett og stemmerett.  214 

Observatører har tale- og forslagsrett 215 

Gjester har kun talerett 216 

Delegater har møteplikt 217 

 218 

1.4 Beslutningsdyktighet 219 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3/4 av de valgte delegatene er til stede og hver 220 

studentforening er representert, jmf. Vedtektene §4-1. 221 

 222 

1.5 Konstituering 223 
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 224 

Etter åpningshilsen, presenterer leder eller leders stedfortreder, styrets forslag til to 225 

ordstyrere, etter at ordstyrer er valgt overtar ordstyrer og sørger for at referenter og 226 

tellekorps blir valgt. Valg av disse foretas av Studenttinget. 227 

 228 

Deretter foretas godkjenning av styrets forslag til (i denne rekkefølgen): innkalling, sakslisten, 229 

og eventuelt dagsorden. Dersom studenttinget ønsker spesifisering av tidsbruken til 230 

sakslisten, skal et tidsanslag gis. Hvis studenttinget ønsker å endre behandlingsrekkefølgen til 231 

sakslisten, skal dette stemmes over av studenttinget. Studenttinget vedtar konstitueringen 232 

med alminnelig flertall. Når dette er gjort er møtet konstituert. 233 

 234 

1.6 Permisjoner 235 

Dersom delegater med møteplikt ønsker å forlate møtet underveis i forhandlingene må det 236 

søkes om permisjon.  Søknader må føres på eget ark og leveres til ordstyrerbenken.  Alle 237 

søknader skal inneholde begrunnelse for vurdering av ordstyrerbenken.  Ordstyrerbenken 238 

behandler permisjonssøknader fortløpende.   239 

 240 

Ved overdragelse av stemmerett til vara, skal det angis hvem stemmeretten overdras til.   241 

 242 

1.7 Ikke godkjent fravær 243 

Dersom en delegat forlater møtet uten godkjent permisjonssøknad, vil dette medføre tap av 244 

delegatstatus i møtet.   245 

 246 

 247 

 248 

2 Midlertidige møteverv 249 

 250 

2.1 Møteledelse 251 

Møteledelse består av to personer, møteleder/ordstyrer og referent.  Møteledelsen velges 252 

under konstituering etter innstilling fra studentstyret.  Referent fører referat. 253 

 254 

2.2 Tellekorps 255 

Tellekorpset velges under konstituering etter innstilling fra studentstyret.  Tellekorps består 256 

av minst tre personer, og referent fungerer som kontrollorgan under valg. 257 

 258 

3 Saksbehandling under møtet 259 

 260 

Årsmøtet skal som hovedregel holdes åpen for offentligheten.  Årsmøtet kan vedta å lukke 261 

møtet i enkeltsaker med kvalifisert flertall 262 

 263 

3.1 Lukking av møtet 264 
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Årsmøtet kan lukke møtet.  Ved forslag om lukking av møtet skal det inviteres til debatt der 265 

kun delegater og observatører har talerett.   266 

 267 

3.2 Talestol 268 

Ordet tas fra anvist plass i salen. 269 

 270 

3.3 Henvendelse av taler 271 

Taler skal alltid tale til ordstyrer. Det tillates ikke personangrep eller upassende språkbruk.  272 

Ved omtale av andre personer, skal personen omtales ved tittel, evt. Delegatnummer.  273 

Dersom momenter i dette punkt ikke blir fulgt, har ordstyrer anledning til å kutte taletiden til 274 

taler.  Dette kan ikke påklages. 275 

 276 

3.4 Taletid 277 

Taletiden på innlegg skal ikke være lengre enn to – 2 – minutter.  Det gis adgang til to - 2 – 278 

replikker til hvert innlegg med anledning til svarreplikk.  Replikker skal ikke vare lenger enn ett 279 

- 1 – minutt.  Svarreplikk skal ikke vare lenger enn 30 sekunder.  Møteledelsen og andre med 280 

forslagsrett kan forslå endringer i taletid og replikkveksling i enkeltsaker eller for hele møtet. 281 

Møteledelsen kan foreslå å kutte i replikker dersom inntegnet liste overskrider avsatt tid til 282 

debatten.   283 

 284 

3.5 Inntegning til debatt 285 

Inntegning til debatt gjøres til møteledelsen med delegatskilt.  Ved innlegg skal delegatskiltet 286 

holdes opp.  Ved replikk skal delegatskiltet holdes opp med to fingre synlig foran 287 

delegatskiltet.  Møteledelsen kan forslå skriftlig inntegning.  Møteledelsen har anledning til å 288 

redigere talerlisten slik at forslagsstillere får presentert sine forslag tidlig i debatten. 289 

 290 

3.6 Til orden 291 

Den som tegner seg til forretningsorden, tidsplan eller voteringsorden skal få ordet 292 

umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet.  Taletiden er da ett - 1 – minutt.  293 

Det gis ikke replikker på slike innlegg.  Møteledelsen avgjør om det åpnes for debatt i slike 294 

tilfeller.  Møtet kan overprøve møteledelsens avgjørelse.   295 

 296 

3.7 Sette strek 297 

Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes.  Det innebærer at 298 

inntegning til innlegg og levering av nye forslag avsluttes.  Dette vedtas med alminnelig 299 

flertall.  Når det er vedtatt at strek skal settes, gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste 300 

talers innlegg før talerlisten så leses opp og strek er satt.  Etter strek er satt i debatten, gis det 301 

adgang til én replikk til hver innlegg med anledning til svarreplikk.   302 

 303 

3.8 Sette kontantstrek 304 
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Møteledelsen og andre med forslagsrett har anledning til å forslå at debatten avsluttes 305 

umiddelbart.  Dette gjøres med kvalifisert flertall 306 

 307 

3.9 Innlevering og presentasjon av forslag 308 

Alle forslag og endringsforslag må leveres skriftlig på eget endringsforslagsskjema til 309 

møteledelsen.  Alle forslag og endringsforslag må presenteres av forslagsstiller.  Alle forslag og 310 

endringsforslag leses også høyt opp av ordstyrer før votering kan foretas.  Når votering har 311 

startet, er det ikke mulig å levere inn nye forslag.     312 

 313 

 314 

3.10 Protokolltilførsler 315 

Protokolltilførsler kan leveres av alle med forlagsrett.  Protokolltilførsler leveres til 316 

ordstyrerbenken innen møtet er hevet.  Protokolltilførselen må inneholde hvilken sak du vil ha 317 

tilførsel til, fullt navn og delegatnummer. 318 

 319 

4 Votering 320 

 321 

4.1 Definisjoner 322 

a) Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn 323 

mot forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer 324 

b) Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50% av de tilstedeværende 325 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 326 

c) Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de tilstedeværende 327 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 328 

d) 3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 3/4 av de tilstedeværende 329 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 330 

 331 

 332 

 333 

 334 

4.2 Votering 335 

Votering skjer ordinært ved håndsopprekking.  Skriftlig votering foretas dersom en eller flere 336 

av studenttingets medlemmer krever det.  Opptelling foretas av tellekorps. 337 

 338 

4.3 Prøvevotering 339 

Dersom en eller flere av studenttingets medlemmer foreslår prøvevotering i en sak, skal det 340 

først voteres hvorvidt studenttinget ønsker prøvevotering.  Resultatet av en prøvevotering får 341 

ingen konsekvenser for behandling av saken.  342 

 343 

4.3 Avgjøring av votering 344 



   
STUDENTTING 4  Samfunnet 
29.01.2020  14:15 

 

 
10 

Votering avgjøres ved alminnelig flertall, dersom annet ikke er bestemt.  Votering skjer 345 

ordinært ved håndsopprekning av stemmeskilt.  Studenttingets medlemmer kan ikke unnlate 346 

å avgi stemmetegn.  Det finnes tre gyldige stemmeordner – for, imot eller avholdende/blank 347 

Det kan foretas skriftlig votering dersom et alminnelig flertall krever det. 348 

 349 

5 Valg 350 

 351 

Alle personvalg med mer enn én kandidat skal foregå skriftlig.  Ved stemmelikhet med flere 352 

kandidater enn plasser, elimineres den kandidaten med færrest stemmer, frem til vi sitter 353 

igjen med kandidater for å fylle åpne plasser.  Ved stemmelikhet mellom to kandidater til én 354 

plass, skal det utstedes nyvalg.  Dersom nyvalget også ender med stemmelikhet, skal valget 355 

avgjøres ved loddtrekking.   356 

 357 

5.1 Fremme kandidater 358 

Kandidater kan fremme sitt kandidatur eller få andre til å fremme sitt kandidatur når dette 359 

skal velges. 360 

 361 

5.2 Presentasjon av valgkomiteens innstilling 362 

Valgkomiteen presenterer sine innstillinger til valgene.   363 

 364 

5.3 Valgtale 365 

Det gid anledning til valgtaler knyttet til alle valg.  Taletiden fastsettes av møteledelsen, men 366 

maksimalt tre – 3 – minutter. 367 

 368 

5.4 Offentliggjøring av valgresultat 369 

Tellekorpset gir resultatet av valgresultatet til ordstyrerbenken.  Ordstyrerbenken presenterer 370 

så resultatet.  Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den enkelte kandidat kan etterspørre 371 

sitt eget stemmetall.   372 

 373 

 374 

 375 

6 Sluttbestemmelser 376 

 377 

6.1 Spørsmål som ikke er regulert 378 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, eller gjennom vedtektene, kan 379 

Studenttinget med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde 380 

 381 

6.2 Fravik fra forretningsorden 382 

Årsmøtet kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsorden i løpet av møtet, 383 

dersom dette ikke er regulert av vedtektene. 384 

 385 
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 386 

Sak 31: Referater 387 

 388 

• Styremøte 6 389 

• Styremøte 7 390 

 391 

Begge referatene er vedlagt i Dropbox-mappen 392 

 393 

Innstilling til vedtak: 394 

 Referatene taes til orientering 395 

 396 

 397 

 398 

 399 

 400 

 401 

 402 

 403 

 404 

 405 

 406 

 407 

 408 

 409 

 410 

 411 

 412 

 413 

 414 

 415 

 416 

 417 

 418 

 419 

 420 

 421 
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 422 

Sak 32: Orienteringer 423 

 424 

Studentleder orienterer: 425 

  Arbeid gjort siden sist Studentting: 426 

  Fordeling etter fisjoneringen  427 

  Bytte av styremedlemmer 428 

  Klistremerker på plakater  429 

  Kontortider 430 

  Hva skjer fremover? 431 

 432 

 Stundeombudet hilser til studenttinget og orienterer om rolle og arbeidsoppgaver 433 

 434 

 435 

 436 

Innstilling til vedtak 437 

Orienteringene taes til etteretning.  438 

 439 

 440 

 441 

 442 

 443 

 444 

 445 

 446 

 447 

 448 

 449 
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 450 

Sak 33: Fordeling av studentsosiale midler 451 

 452 

Hvert skoleår får SOB 420 000,- hos Studentinord til å fordele til studentforeninger, 453 

tilknyttede organisasjoner og undergrupper. Det har vært kutyme at vi deler midlene opp i 454 

to og derav dele ut 210 000 hvert semester. Midlene fordeles i at 25% av summen går til 455 

søkbare midler, altså midler som kan søkes til SOB til blant annet arrangementer, driftsstøtte 456 

samt andre økonomiske behov. Den resterende summen deles opp blant 457 

studentforeningene på den ene siden og undegrupper/tilknyttede organisasjoner på den 458 

andre siden. SOB kan gjennom vedtektene velge hvor stor del av kaken som går til hvilken av 459 

de to sidene med maks 40% til undegrupper/tilknyttede organisasjoner som tak.  460 

 461 

De studentsosiale midlene til foreningene fordeles gjennom et poengsystem som stammer 462 

fra en forhistorisk studentdemokratisk tidsalder, men kort fortalt regnes summen ut av en 463 

kombinasjon av antall studenter fordelt på hvert fakultet i kombinasjon med aktivitet i 464 

foregående semester. 465 

 466 

Da stdentforeningene har fått frist med å melde inn sin halvårsrapport til den 27. januar 467 

ettersendes det helhetelige forslaget til fordeling av de studentsosiale midlene. Hvordan 468 

styret i SOB ser fordelingen av penger til de tilknyttende organisasjonene og undergruppene 469 

blir lastet opp i mappen en uke før Studenttinget.  470 

 471 

Her har man med andre ord mulighet til å prioritere hvordan penga’ skal fordeles.  472 

 473 

 474 

Innstilling til vedtak: 475 

- Fremlagt forslag til fordeling av studentsosiale midler vedtas.  476 

 477 

 478 

 479 

 480 

 481 
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 482 

Sak 34: Halvårsregnskap 483 

 484 

 485 

Et halvårsregnskap er en statusoppdatering på hvordan ståa er med økonomien til SOB så 486 

langt i inneværende styreperiode. Hilde orienterer.  487 

 488 

Dokumentasjon blir lastet opp når den er ferdig behandlet hos revisor. 489 

 490 

 491 

 492 

Innstilling til vedtak: 493 

- Halvårsregnskapet tas til orientering  494 

 495 

 496 

 497 

 498 

 499 

 500 

 501 

 502 

 503 

 504 

 505 

 506 

 507 
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 508 

Sak 35: Valg av delegater til Landsmøtet i Norsk 509 

Studentorganisasjon (NSO) 510 

 511 

NSOs landsmøte arrangeres i Tønsberg, og avholdes i år mellom 17.-19. apri. På landsmøtet 512 

vedtar man ny politikk samt velger hvem som skal være norsk studentpolitikk sine fremste 513 

representanter i det kommende året.  514 

 515 

SON skal til sammen sende 8 stykk fra Nord universitet til Landsmøtet. SOB skal velge tre 516 

stykk til denne delegasjonen fra Bodø, samt vara som kan steppe inn om respresentantene 517 

som er valgt må fratre. Ønsker du å være med må du være tilgjengelig til formøtet før 518 

Landsmøtet den 27.-29. mars og selve Landsmøtetden 17.-19. april. 519 

 520 

Ønsker du å være med på å påvirke nasjonal studentpolitikk? Da har du nå en yppelig 521 

mulighet til å gjøre nettopp det!  522 

 523 

Invitasjon fra SON er vedlagt. 524 

 525 

 526 

Innstilling til vedtak: 527 

• Studenttinget velger tre delegater samt varaliste  528 

 529 

 530 

 531 

 532 

 533 

 534 

 535 

 536 
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 537 

Sak 36: Spørretimen 538 

 539 

I denne saken kan det rettes spørsmål mot alle organisasjonens organer, samt Nord 540 

universitet og Studentinord. Eksistensielle spørsmål kan man ta på samfunnet etter 541 

Studentinget eller sammen med studentprest i morgen.  542 

 543 

 544 

 545 

 546 

 547 

 548 

 549 

 550 

 551 

 552 

 553 

 554 

 555 

 556 

 557 

 558 

 559 

 560 

 561 
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Sak 37: Organisasjonskontoret  562 

 563 

Når den resterende summen av velferdsmillionen skulle deles ble det bestemt at SOB får  564 

17 500,- til å bruke på oppussing av organisasjonskontoret. Hvordan disse midlene skal 565 

benyttes ønsker styret i SOB skal debatteres i Studenttinget.  566 

 567 

Sob-styret ønsker også en prinsipiell debatt om hva man ønsker å ha inn i rommet av utsyr 568 

og annet. Innspillene som kommer legger føringer for hva SOB sitt styre skal jobbe med i 569 

tiden som kommer i forhold til Organisasjonsrommet. Det er også ønskelig å få innspill om 570 

hvilken profil man ønsker rommet skal ha. Innspill om navn, logo og andre relevante 571 

aspekter med rommet mottas med stor takk. 572 

 573 

 574 

Innstilling til vedtak: 575 

• Studenttinget debaterer og kommer frem til konkrete investeringsobjekter samt 576 

andre ting man ønsker inn i rommet 577 

 578 

 579 

 580 

 581 

 582 

 583 

 584 

 585 

 586 

 587 

 588 
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 589 

Sak 38: Resolusjoner 590 

 591 

Det er foreslått to resolusjoner til dagens studentting, begge er behandlet i SOB-styret. Den 592 

ene resolusjonen er skrevet og foreslått av SOBs nestleder, Tord Apalvik, mens den andre er 593 

skrevet og foreslått av SOBs leder, Andreas Vestvann Johnsen.  594 

 595 

Første resolusjon omhandler automatisk begrunnelse ved eksamen og vil bli presentert av 596 

Tord Apalvik. Andre resolusjon omhandler Ettermiddagsløftet – bedre fasaliteter for vann, 597 

kaffe og mat for ettermiddag, kveld og helgestudenten. Denne resolusjonen vil bli presentert 598 

av Andreas Vestvann Johnsen. 599 

 600 

Begge resolusjonene er vedlagt i Dropbox-mappen. 601 

 602 

Innstilling til vedtak: 603 

• Begge resolusjonene vedtas 604 

 605 

 606 

 607 

 608 
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Sak 39: Eventuelt 617 

 618 



Innkalling styremøte 
 
Dato: 18.01.2020  
Tid: 10.00  
Sted: Scandic Gdansk 
 
Innkalt: Marthe Aas Hauge, Andreas Vestvann Johnsen, Tord Apalvik, Synne 
Hansen, Vegard Sørensen, Lars Glomsvoll, Susann Enebakk, Even Wold 
 
Møtte: Andreas Vestvann Johnsen, Tord Apalvik, Synne Hansen, Vegard Sørensen, 
Susann Enebakk 
 

 

Sak 41: Godkjenning av innkalling 
 
Innkalling godkjent 

 

Sak 42: Godkjenning av Saksliste 
 
Saksliste godkjent 

 

Sak 43: Fordeling av studentsosiale midler 

 

Even og Andreas tar og jobber med dette til neste styremøte 

 

Sak 44: Økonomiske søknader 
 
Søknad fra Studentrådet på PHS på 20 000,- avslås 
 
Søknad fra Bodø Studentbryggeri på 2000,- avslås 
 
HHS sin støtte om støtte til Nyttårsgallaen får innvilget opptil 15 000,- i underskuddsgaranti 
 
Søknad om støtte til sykepleiernes fagdag innvilges med opptil 10 000,- i 
underskuddsgaranti 
 
Sak 45: Søknad fra WSH angående aksjon 
 
SOB stiller seg bak initiativet om en Cube of Truth-aksjon, og Andreas tar kontakt med 
universitetet om videre godkjenning fra deres side.  
 

Sak 46 : Søknad fra Queerwall om å bli tilknyttet organisasjon 
 
Søknaden om å bli tilknyttet organisasjon innvilges enstemmig.  

 



Sak 47: NSO – valg av delegater 
 
Saken kommer opp på neste Studentting 

 

Sak 48: Eventuelt



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Referat styremøte 
 
Dato: 22.01.2020  
Tid: 14.15  
Sted: Organisasjonsrommet 
 
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, Tord Apalvik, Vegard 
Sørensen, Lars Glomsvoll, Susann Enebakk 

 

Sak 49: Godkjenning av innkalling 
 
Godkjent 

 

Sak 50: Godkjenning av Saksliste 
 
Godkjent 

 

Sak 51: Fordeling av studentsosiale midler 

 

Even og Andreas har lagt fram et forslag til fordeling. Styret behandler og ble enstemmig 

innstilt for å legges fram for Studenttinget 

 

Sak 52: Kontortid 
 
Plan for kontortider ble godkjent. Tord fikser redigering av allerede eksisterende design på 
døren. Tord fikser bilde av Marthe og Lars til den. Bildene blir også brukt på nettsiden til 
SOB. 
 
Sak 53: Engasjer deg-dag vår 
 
Synne tar ansvar med planlegging i samråd med Andreas. Datoen som forespeiles er 11. 
februar. Saken tas opp i ledermøtet for å høre om dato passer med Studentforeningene.  
 

Sak 54 : Karaoke Vår 
 
Synne tar ansvar med planlegging i samråd med Andreas. Datoen som forespeiles er 27. 
mars. ISU har utgitt et ønske om å co-hoste karaoken sammen med Peer Support. Styret er 
positiv og vi iverksetter videre dialog med dem.  
 

 

Sak 55: Kommende Studentting – godkjenning av saksliste  
 
Andreas legger fram tenkt saksliste. Styret godkjenner sakslisten enstemmig.  
 



Sak 56: Eventuelt



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                          
 
INFORMASJON OM LANDSMØTET I NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO) 
 
«Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike 
studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene 
representerer om lag 240 000 studenter. NSO har til oppgave å ivareta og fremme 
studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale 
utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk 
uavhengig.» NSOs nettside, student.no 
 
Om landsmøtet  
NSOs landsmøte arrangeres årlig i Tønsberg, og avholdes 17.-19. april 2020. På landsmøtet 
behandles ulike plattformer, resolusjoner og valg. Arbeidsutvalg, sentralstyre, politiske og 
andre komiteer velges årlig. Politikken som utarbeides og vedtas blir den nasjonale 
politikken for NSO og medlemslagene. Landsmøtet er en spennende, krevende og veldig 
lærerik arena for engasjerte studenter. Det er lange dager, med mye moro underveis. 
 
Valg av delegater 
Nord har 8 delegater. Disse skal også velges med regional spredning og studentleder er 
inkludert i antallet. Regionene må komme med sine innspill til sentralstyret i SON, som 
velger endelig delegasjon til landsmøtet. Det gjøres på denne måten for å sikre at fordeling 
av kjønn og regional tilhørighet ivaretas. Regionene oppfordres derfor til å levere liste med 
flere mulige delegater, for å få på plass en solid varaliste i tillegg til delegater. Gjerne i 
prioritert rekkefølge hvis dette ønskes av regionene, dette tas hensyn til så lenge kriterier 
ivaretas.  
 
En forutsetning for å være delegat er å delta på forberedende samling/møter i forkant, samt 
formøtet og selve landsmøtet. Det forventes at de valgte delegatene kommer til å delta 
aktivt og legge inn egeninnsats for å være best mulig forberedt.  
 
Blant delegatene velges det også en delegasjonsleder. Denne personen fungerer som en 
ressursperson som har kontroll på praktiske ting rundt forberedelser og reise, ting underveis 
i landsmøtet og under voteringer, eksempelvis.  
 
Annen generell informasjon 

• Reise dekkes av NSO og ordnes/arrangeres av delegasjonsleder i samråd med SON. 
• Det arrangeres et formøte omtrent én måned før landsmøtet, dette vil være en i en 

helg og inneholder informasjon om hva som vil skje under landsmøtet og generelle 
forberedelser. 

• Informasjon i forkant og underveis kommer fra både NSO og delegasjonsleder i 
samråd med SON. 

 
Studentleder Emelie Johansen kan kontaktes ved spørsmål om landsmøtet. Lurer du på om 
du bør stille, eller er det andre praktiske ting du lurer på? Ta kontakt! 



 

 

Resolusjon 

Automatisk begrunnelse ved eksamen 

Bedre læring, mer effektiv behandling 

Av: Tord Apalvik  

 

En karakter er en indikasjon, men ikke særlig mye mer enn det. Studenten lurer av forskjellige grunner ofte hvorfor 

karakteren er blitt satt slik den er gjort. Enten man ønsker å vite hva man gjorde bra eller mindre bra, eller om man 

ønsker et bedre grunnlag på om man bør påklage karakterfastsettelse er første steg å be om en begrunnelse.   

 

Universiteter og høyskoler skal etter universitets- og høyskoleloven (uhl.) 1  § 3-9 første ledd sørge for at 

studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. 

Studentorganisasjonen i Bodø mener at Nord universitet har muligheter til å styrke sitt organisatoriske læringsmiljø 

ved å innføre automatisk begrunnelse på eksamen.  

 

Forvaltningslovens hovedregel er at enkeltvedtak skal grunngis og begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtaket 

treffes, jf. forvaltningslovens § 24. Dette gjelder bare så langt ikke annet fremgår av særlov. Gjeldende regler i 

universitets- og høyskoleloven avviker fra forvaltningslovens hovedregel ved at begrunnelsesplikt først inntrer når 

kandidaten ber om det.  

Det er i dag altså opp til den enkelte utdanningsinstitusjonen å vurdere om det skal gis automatisk begrunnelse 

eller ikke. 

Studentorganisasjonen i Bodø deler resonnementene i Meld. St. 16 (2016 – 2017) Kultur for kvalitet i høyere 

utdanning om at sensuren må organiseres på en måte som bidrar til å sikre utdanningskvaliteten og som inngir tillit 

både hos studenten. Et steg i riktig retning er å innføre automatisk begrunnelse og samt påse at ved hver eksamen 

hvor det er utformet en sensorveiledning at denne gjøres tilgjengelig for studenten.  

 

Automatisk begrunnelse  

Automatisk begrunnelse betyr at kandidaten mottar karakterbegrunnelse for karakterfastsettingen samtidig som 

karakteren meddeles.  

Slik det er i dag så kan universitetet motta spørsmål om begrunnelse inntill tre uker etter at karakteren er publisert 

(universitets- og høyskoleloven §5-3), og sensor har deretter to uker på seg på å levere begrunnelsen, og denne må 

deretter gis til kandidaten innen rimelig tid. Ved å gi studenten automatisk begrunnelse reduserer man saksgangen 

med opptil flere uker.  

De siste årene har det vært flere positive erfaringer med denne ordningen på flere universiteter i Norge, både fra 

sensorer, administrasjon og studenter. Hovedlinjene er at det er mindre ressurskrevende, mer effektivt og mer 

lærerikt for studentene. 2 

 

Sensorveiledning  

Der hvor det er utarbeidet sensorveiledning, skal den være tilgjengelig for studentene etter at karakter er fastsatt, 

jf. uhl. § 5-3 tredje ledd. 

I kvalitetsmeldingen for høyere utdanning stiller regjeringen krav om at det skal foreligge sensorveiledning til alle 

eksamener. Der det foreligger en detaljert veiledning eller fasit vil studenten ha mulighet til å sammenligne sin 

besvarelse med denne.   

Studenter i Bodø opplever ved flere tilfeller at sensorveiledningens tilgjengelighet ofte er for dårlig. 

Studentorganisasjonen i Bodø mener at sensorveiledning skal publiseres samtidig og samsteds med 

eksamenskarakteren.  

 

Studentorganisasjonen i Bodø mener at: 

- Nord universitet skal innføre automatisk begrunnelse på eksamener hvor det er praktisk mulig.  

- Nord universitet skal påse at sensorveiledningen er enkelt tilgjengelig for studentene i etterkant av 

eksamen.  

 

 

Instilling til vedtak:  

Resolusjon vedtas, SOB samarbeider med læringsmiljøutvalget om videre arbeid.  

 

                                                           
1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15 
2 https://khrono.no/studentparlamentet-uio-universitetet-i-oslo-automatisk-begrunnelse/uio-i-gang-med-
automatisk-begrunnelse-av-karakterer/147230 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resolusjon 

Ettermiddagsløftet 

Et campus for studenten, alle timer i døgnet 

Av: Andreas Vestvann Johnsen 

 

 

Hver enkeltstudent har personlige preferanser på når man ønsker å studere. Noen må pga jobb eller andre 

grunner benytte ettermiddagene, sene kvelder og helgene på å fullføre skolearbeidet. De studentene som 

benytter campus på formiddagen har tilgang til flere fasaliteter som gjør studiehverdagen bedre. Tilgang 

til varmt og kaldt vann, samt noe å bite i, er tilbud som blir flittig brukt og er med på gjøre studiehverdagen 

både lettere og mer bekvem. Om man ønsker å bruke campus utenfor kantinenes åpningstid må man ha 

med medbrakt niste og thermos eller vannkoker skal man ha muligheten til å lage seg en kopp kaffe eller 

te.  

 

Studentorganisasjonen i Bodø mener det er svært uheldig at man ikke har tilgang til automater med mat 

og snacks, eller dispensere der man kan skaffe seg varm og kald drikke. Et universitetscampus burde 

legge til rette for at studentene som benytter fasalitenene på ettermidagstid og i helgene har tilgang til et 

slikt tilbud, og med det gjøre campus enda mer tilgjengelig for enkeltstudenten.  

 

 

Studentorganisasjonen i Bodø mener at: 

- Nord universitet skal legge til rette med dispenser for varm og kaldt vann.  

- Nord universitet skal ha tilgjengelig dispenser med mat og snacks. 

- Nord universitet skal ha automat med mulighet for å få kaffe.  

 

 

Instilling til vedtak:  

[Resolusjon vedtas, SOB går i dialog med universitetet] 

  

 

 

 

 

 

 



Utdeling av studentsosiale midler vår 2020 

Søkbare midler: 

Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) utbetaler to ganger i året 210 000 kroner til studentene. 25% av 

dette (52 500 kr.) blir satt av til søkbare midler man kan søke om å få utbetalt til spesielle 

anledninger. 

 

Midler til fordeling: 

Studentforeninger: 

Resten av pengene skal fordeles mellom studentforeningene og de tilknyttede organisasjonene. 

Jamfør vedtektene kan de tilknyttede organisasjonene få maksimum 40% av denne potten. Vi 

foreslår 40% til de tilknyttede organisasjonene, og dermed 60% til studentforeningene. 

Støtten til studentforeningene er tredelt. Grunnstøtten utbetales likt til alle studentforeningene, og 

består av 10% av denne potten. Den neste komponenten er medlemsstøtte, som utbetales etter 

antall studenter som er tilknyttet den enkelte studentforeningen. 30% av potten fordeles etter dette 

prinsippet. Tallene ser slik ut: 

 

Grunnstøtte Medlemsstøtte   

Fakultetsforeninger   Medlemmer Beløp Prosentvis 

HHS 2362,5 1261 6921 24 % 

Nugla 2362,5 627 3442 12 % 

Ikke aktiv 0 0 0 0 % 

Prostud 2362,5 1953 10720 38 % 

Inter 2362,5 1324 7267 26 % 

Sum 9450 5165 28350 100 % 

 

Den største biten av midlene som deles ut til foreningene er aktivitetsstøtten. 60% av midlene deles 

ut slik, og de økonomiansvarlige i studentforeningene melder selv inn aktivitetsnivået. Hvor mye det 

enkelte arrangementet støttes blir vurdert ut fra kriterier i vedtektene. Denne fordelingen, samt det 

totale regnskapet for utdelingen til studentforeningene ser slik ut: 

 

Aktivitetsstøtte Sum utdeling 

Poeng Beløp Prosentvis Sum foreninger Beløp Prosentvis 

126 32847 58 % HHS 42131 45 % 

50 13034 23 % Nugla 18839 20 % 

0 0 0 % 0 0 0 % 

18 4692 8 % Prostud 17775 19 % 

23,5 6126 11 % Inter 15756 17 % 



Figurer for utdeling: 

 

Medlemsstøtte: 

 

 

 

Aktivitetsstøtte: 

 

 

 

Sum utdeling foreninger: 
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Tilknyttede organisasjoner/Undergrupper: 

 

Organisasjonene som er tilknyttet Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) får også penger. I vårt forslag 

får disse 40% (63 000) av midlene som er igjen etter at de søkbare midlene har blitt tatt ut. Vårt 

forslag ser slik ut: 

 

  Støtte forrige periode Støtte nåværende periode 

Fadderperioden, Gryta, UKA  Støttes direkte over budsjett  

Ventus  kr                 6 500,00   kr                                    -    

Bosi  kr               10 000,00   kr                       17 000,00  

Spark  kr                            -     kr                         3 500,00  

WSH    kr                         2 000,00  

Biegga  kr                 4 000,00   kr                         4 000,00  

Boardgames i Nord    kr                         8 000,00  

FN-studentene  kr                 3 000,00   kr                         3 000,00  

SAIH     

FO-studentene     

Ølbryggerlauget  kr                 4 000,00   kr                         8 000,00  

Start UIN  kr                 6 500,00   kr                         3 500,00  

ISU  kr               10 000,00   kr                       12 000,00  

Tur- og friluftforum  kr                 3 250,00   kr                                    -    

Amnesty    kr                         2 000,00  

Sum 63000 63000 
 

Vår innstilling er at studenttinget vedtar forslaget. 


