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Handelshøgskolens studentforening Nord
Handelshøgskolens studentforening Nord
Handelshøgskolens studentforening Nord
Handelshøgskolens studentforening Nord
Handelshøgskolens studentforening Nord
Handelshøgskolens studentforening Nord
Studentforeningen INTER
Studentforeningen INTER
Studentforeningen INTER
Studentforeningen INTER
Studentforeningen INTER
Studentforeningen Puls
Studentforeningen Puls
Studentforeningen Puls
Studentforeningen Puls
Eureka Studentforening
Eureka Studentforening
Eureka Studentforening
Eureka Studentforening
Eureka Studentforening
Studentforeningen Nugla
Studentforeningen Nugla
Studentforeningen Nugla
Studentforeningen Nugla

Observatører
1 Andreas Vestvann Johnsen
2 Tord Apalvik
3 Vegard Sørensen
4 Even Furdal Wold
5 Synne Hansen
6 Marthe Aas Hauge
7 Susann Enebakk
8 Lars Glomsvoll
9 Ulrikke Ariel Åsjord
10 Lars Petter Aarskog
11 Kristoffer Overholdt Solberg
12 Kristine Berg

Leder
Nestleder
Internasjonalt ansvarlig
Økonomiansvarlig
Velferdsansvarlig
Informasjonsansvarlig
Markedsansvarlig
Fag- og læringsmiljøansvarlig
Leder StudentUKA i Bodø
Leder BOSI
Leder Start Nord
Leder Fadderperioden i Bodø
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13 Mathias Lauritzen
14 Kanutte Amalie Seiring
15 Synnøve Ommundsen
16 Jørgen Owren
17 Chanice S Johansen
18 Pernille Fredriksen
19 Jim Simonsen Jenssen
20 Chanice Johansen
21 Emma Giskås
22 Anders Drangeid
23 Hanne Solheim Hansen
24 Arne Brinchmann
25 Kristian Brunsvik Olsen
26 Mathias Lauritzen
27 Ulrikke Åsjord
28 Julia Kristine Tidem Føllesdal
29 Rok Movh
30 Renate Hammerø
31 Pål Lilleengen
32 Mats Gunnar Overvik
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Styreleder Samfunnet
Leder HHS Nord
Leder Nugla
Leder Puls
Leder Eureka
Leder INTER
Universitetsstyret
Universitetsstyret
Universitetsstyret
Styreleder Studentinord
Rektor Nord universitet
Direktør Nord universitet
Direktør Studentinord
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Valgkomiteen
Leder ISU
Leder Velkomsten
Daglig Leder Samfunnet
Politihøgskolen
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A) Godkjenneing av innkalling
Innstilling til vedtak:
Innkallingen godkjennes
B) Valg av møteleder
Innstilling til vedtak:
Øystein Strømsnes velges som møteleder
C) Valg av referent
Inntilling til vedtak:
Hilde Iren Hardy velges som referent
D) Valg av tellekorps
Innstilling til vedtak:
To observatører velges som tellekorps.
E) Valg av protokollunderskrivere
Innstilling til vedtak:
F) Godkjenning av saksliste
Innstilling til vedtak:
Sakslisten godkjennes
G) Godkjenning av forretningsorden
Innstilling til vedtak:
Fremlagt forretningsorden godkjennes
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Forretningsorden for SOBs Årsmøte og Studentting
Under følger forretningsorden for SOBs årsmøte og studentting. Denne gjelder såfremt en
annen forretningsorden ikke blir vedtatt.
1
Organer
Årsmøte er Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) sitt høyeste organ. Møtet reguleres av SOBs
vedtekter, kapittel 4, samt denne forretningsorden.
1.1
Delegater
Årsmøtet delegater velges av studentforeningene etter Vedtektene § 4-1. Studenttingets
medlemmer velges av studentforeningene etter Vedtektene §5-1.
1.2
Observatører
Alle studenter har observatørrett jmf. Vedtektene §4-1. I tillegg har følgende observatørrett:
•
•
•
•
•
•
•

StudentiNord ved styreleder og direktør, eller den direktør utpeker
Styret i SOB
Valgkomitéen
SOBs ansatte
Kontrollkomiteen
Universitetsstyret
Rektor og direktør ved NORD Universitetet

Møtet kan særskilt vedta at andre har observatørstatus.
1.3
Rettigheter og plikter i møtet
Delegater har talerett, forslagsrett og stemmerett.
Observatører har tale- og forslagsrett
Gjester har kun talerett
Delegater har møteplikt
1.4
Beslutningsdyktighet
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3/4 av de valgte delegatene er til stede og hver
studentforening er representert, jmf. Vedtektene §4-1.
1.5

Konstituering
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Etter åpningshilsen, presenterer leder eller leders stedfortreder, styrets forslag til to
ordstyrere, etter at ordstyrer er valgt overtar ordstyrer og sørger for at referenter og
tellekorps blir valgt. Valg av disse foretas av Studenttinget.
Deretter foretas godkjenning av styrets forslag til (i denne rekkefølgen): innkalling, sakslisten,
og eventuelt dagsorden. Dersom studenttinget ønsker spesifisering av tidsbruken til
sakslisten, skal et tidsanslag gis. Hvis studenttinget ønsker å endre behandlingsrekkefølgen til
sakslisten, skal dette stemmes over av studenttinget. Studenttinget vedtar konstitueringen
med alminnelig flertall. Når dette er gjort er møtet konstituert.
1.6
Permisjoner
Dersom delegater med møteplikt ønsker å forlate møtet underveis i forhandlingene må det
søkes om permisjon. Søknader må føres på eget ark og leveres til ordstyrerbenken. Alle
søknader skal inneholde begrunnelse for vurdering av ordstyrerbenken. Ordstyrerbenken
behandler permisjonssøknader fortløpende.
Ved overdragelse av stemmerett til vara, skal det angis hvem stemmeretten overdras til.
1.7
Ikke godkjent fravær
Dersom en delegat forlater møtet uten godkjent permisjonssøknad, vil dette medføre tap av
delegatstatus i møtet.

2

Midlertidige møteverv

2.1
Møteledelse
Møteledelse består av to personer, møteleder/ordstyrer og referent. Møteledelsen velges
under konstituering etter innstilling fra studentstyret. Referent fører referat.
2.2
Tellekorps
Tellekorpset velges under konstituering etter innstilling fra studentstyret. Tellekorps består
av minst tre personer, og referent fungerer som kontrollorgan under valg.
3

Saksbehandling under møtet

Årsmøtet skal som hovedregel holdes åpen for offentligheten. Årsmøtet kan vedta å lukke
møtet i enkeltsaker med kvalifisert flertall
3.1

Lukking av møtet
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Årsmøtet kan lukke møtet. Ved forslag om lukking av møtet skal det inviteres til debatt der
kun delegater og observatører har talerett.
3.2
Talestol
Ordet tas fra anvist plass i salen.
3.3
Henvendelse av taler
Taler skal alltid tale til ordstyrer. Det tillates ikke personangrep eller upassende språkbruk.
Ved omtale av andre personer, skal personen omtales ved tittel, evt. Delegatnummer.
Dersom momenter i dette punkt ikke blir fulgt, har ordstyrer anledning til å kutte taletiden til
taler. Dette kan ikke påklages.
3.4
Taletid
Taletiden på innlegg skal ikke være lengre enn to – 2 – minutter. Det gis adgang til to - 2 –
replikker til hvert innlegg med anledning til svarreplikk. Replikker skal ikke vare lenger enn ett
- 1 – minutt. Svarreplikk skal ikke vare lenger enn 30 sekunder. Møteledelsen og andre med
forslagsrett kan forslå endringer i taletid og replikkveksling i enkeltsaker eller for hele møtet.
Møteledelsen kan foreslå å kutte i replikker dersom inntegnet liste overskrider avsatt tid til
debatten.
3.5
Inntegning til debatt
Inntegning til debatt gjøres til møteledelsen med delegatskilt. Ved innlegg skal delegatskiltet
holdes opp. Ved replikk skal delegatskiltet holdes opp med to fingre synlig foran
delegatskiltet. Møteledelsen kan forslå skriftlig inntegning. Møteledelsen har anledning til å
redigere talerlisten slik at forslagsstillere får presentert sine forslag tidlig i debatten.
3.6
Til orden
Den som tegner seg til forretningsorden, tidsplan eller voteringsorden skal få ordet
umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da ett - 1 – minutt.
Det gis ikke replikker på slike innlegg. Møteledelsen avgjør om det åpnes for debatt i slike
tilfeller. Møtet kan overprøve møteledelsens avgjørelse.
3.7
Sette strek
Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes. Det innebærer at
inntegning til innlegg og levering av nye forslag avsluttes. Dette vedtas med alminnelig
flertall. Når det er vedtatt at strek skal settes, gis det anledning til å tegne seg i løpet av neste
talers innlegg før talerlisten så leses opp og strek er satt. Etter strek er satt i debatten, gis det
adgang til én replikk til hver innlegg med anledning til svarreplikk.
3.8

Sette kontantstrek
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Møteledelsen og andre med forslagsrett har anledning til å forslå at debatten avsluttes
umiddelbart. Dette gjøres med kvalifisert flertall
3.9
Innlevering og presentasjon av forslag
Alle forslag og endringsforslag må leveres skriftlig på eget endringsforslagsskjema til
møteledelsen. Alle forslag og endringsforslag må presenteres av forslagsstiller. Alle forslag og
endringsforslag leses også høyt opp av ordstyrer før votering kan foretas. Når votering har
startet, er det ikke mulig å levere inn nye forslag.

3.10 Protokolltilførsler
Protokolltilførsler kan leveres av alle med forlagsrett. Protokolltilførsler leveres til
ordstyrerbenken innen møtet er hevet. Protokolltilførselen må inneholde hvilken sak du vil ha
tilførsel til, fullt navn og delegatnummer.
4

Votering

4.1

Definisjoner
a) Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn
mot forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer
b) Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50% av de tilstedeværende
stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.
c) Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de tilstedeværende
stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.
d) 3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 3/4 av de tilstedeværende
stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.

4.2
Votering
Votering skjer ordinært ved håndsopprekking. Skriftlig votering foretas dersom en eller flere
av studenttingets medlemmer krever det. Opptelling foretas av tellekorps.
4.3
Prøvevotering
Dersom en eller flere av studenttingets medlemmer foreslår prøvevotering i en sak, skal det
først voteres hvorvidt studenttinget ønsker prøvevotering. Resultatet av en prøvevotering får
ingen konsekvenser for behandling av saken.
4.3

Avgjøring av votering
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Votering avgjøres ved alminnelig flertall, dersom annet ikke er bestemt. Votering skjer
ordinært ved håndsopprekning av stemmeskilt. Studenttingets medlemmer kan ikke unnlate
å avgi stemmetegn. Det finnes tre gyldige stemmeordner – for, imot eller avholdende/blank
Det kan foretas skriftlig votering dersom et alminnelig flertall krever det.
5

Valg

Alle personvalg med mer enn én kandidat skal foregå skriftlig. Ved stemmelikhet med flere
kandidater enn plasser, elimineres den kandidaten med færrest stemmer, frem til vi sitter
igjen med kandidater for å fylle åpne plasser. Ved stemmelikhet mellom to kandidater til én
plass, skal det utstedes nyvalg. Dersom nyvalget også ender med stemmelikhet, skal valget
avgjøres ved loddtrekking.
5.1
Fremme kandidater
Kandidater kan fremme sitt kandidatur eller få andre til å fremme sitt kandidatur når dette
skal velges.
5.2
Presentasjon av valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen presenterer sine innstillinger til valgene.
5.3
Valgtale
Det gid anledning til valgtaler knyttet til alle valg. Taletiden fastsettes av møteledelsen, men
maksimalt tre – 3 – minutter.
5.4
Offentliggjøring av valgresultat
Tellekorpset gir resultatet av valgresultatet til ordstyrerbenken. Ordstyrerbenken presenterer
så resultatet. Stemmetallene offentliggjøres ikke, men den enkelte kandidat kan etterspørre
sitt eget stemmetall.

6

Sluttbestemmelser

6.1
Spørsmål som ikke er regulert
Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, eller gjennom vedtektene, kan
Studenttinget med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde
6.2 Fravik fra forretningsorden
Årsmøtet kan, med kvalifisert flertall, endre eller fravike forretningsorden i løpet av møtet,
dersom dette ikke er regulert av vedtektene.

384
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Sak 53: Referater
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•

Styremøte 11
Referatet er vedlagt i Dropbox-mappen

Innstilling til vedtak:
Referatet taes til orientering
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420

Sak 54: Orienteringer

421
422
423
424
425
426
427

Andreas Vestvann Johnsen orienterer:

428

Lars Glomsvoll orienterer:

429

-

430

Emelie Johanne Johansen orienterer:

431
432
433
434
435

-

-

status etter ekstraordinære årsmøtene/generalforsamlingene til HHS og Prostud.
Arbeid med studiestart 2020
SOB mot sommeren

arbeid i arbeidsgruppen om tillitsvalgtskoleringen

Status SON og arbeid fremover

436

Innstilling til vedtak

437

Orienteringene taes til etteretning.
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Sak 55: Årsrapport 2019/2020

448
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452

Etter hver periode må SOB-styret komme med en helhetelig rapport fra året som er gått.
Rapporten går igjennom status p.d.d med aktive organisasjoner, hva som er gjort ila året
samt betrakninger om neste år. Rapporten i sin helhet er vedlagt Dropbox-mappen.

453
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455
456

Innstilling til vedtak:
-

Rapporten tas til orientering
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Det er valgt ny leder for organisasjonen som Studenttinget skal ha et arbeidsforhold til. Det
er hensiktsmessig dersom Studenttinget innvilger to personer fullmakt til å forhandle og
signerearbeidskontrakt med ny leder. Denne fullmakten er begrenset av vedtak og
retningslinjer gitt av Studenttinget og årsmøtet.
Innstilling til vedtak:
-

Avtroppende leder og to studenttingsrepresentanter (velges på møtet) får
fullmakt til å forhandle og signere arbeidskontrakt med ny leder.
Fullmakten gjelder innenfor vedtak og retningslinjer gitt av Studenttinget og
årsmøtet.

Fra 15. mai vil det gå om lag tre måneder før det kan avholdes et nytt møte i Studenttinget. I
løpet av denne perioden vil det være behov for å gjøre beslutninger og vedtak som normalt
har beslutningsdyktighet hos Studenttinget. For å kunne gjøre slike beslutninger og vedtak er
det hensiktsmessig dersom styret tillegges en fremskutt beslutningsmyndighet i gitte
periode.
Innstilling til vedtak:
- Organisasjonens styre kan fra og med 15. mai til neste studentting gjøre bindende
vedtak som normalt ville vært gjort av Studenttinget.
- Ved ekstraordinære situasjoner skal et eventuelt vedtak gjøres i samråd med
ledergruppen.

501
502
503
504
505
506
507
508
509

14

STUDENTTING 5
12.06.2020

Digitalt på Microsoft Teams
12:15

510

Sak 57: Rapport UKA2020

511
512
513
514
515

I våre vedtekter er det et krav om at alle store arrangementer som mottar støtte fra SOB må
avlegge rapport i etterkant av arangementet angående gjennomføringen og økonomisk
oversikt.

516
517
518
519
520
521

Styret i UKA har brukt mye tid på å få penger tilbake fra Tikkio som er billettsystemet som er
benyttet under festivalen. Styret har avlagt er rapport basert på det de skal ha. De har brukt
den informasjonen de har for å regne ut og kunne presentere et regnskap for oss.
Rapporten blir lastet opp i Dropbox-mappen ila tildig uke 24.

522
523
524

Innstilling til vedtak:
•

Studenttinget tar rapporten til orientering

525
526
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531
532
533
534
535
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536

Sak 58: Valg

537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553

Etter årsmøtet den 29. april var det tre ledige verv som ikke ble oppfylt. Årsmøtet bestemte
at man ved siste Studentting skulle supplere de gjennstående vervene med at SOB-styret
satt i gang markedsføring av ledige verv, samt at Valgkomiteen fortsatte sitt arbeid.
Den 03.06.2020 fikk avtroppende og påtroppende leder beskjed fra gjenvalgte
økonomiansvarlig, Even Wold, at han dessverre måtte trekke seg fra vervet da han hadde
fått seg jobb som ikke var forenlig med å være aktiv i SOB. Da det ikke har vært tid til å fylle
denne plassen stilles den ledig for Studenttinget til å fylles. Vervet ble offenlitgjort ledig den
05.06.2020 via får Facebookside.
Vervene som skal fylles er som følger:
•
•
•
•

Fag- og læringsmiljøansvarlig
Økonomiansvarlig
Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen

554
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564
565
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Sak 59: Spørretimen
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I denne saken kan det rettes spørsmål mot alle organisasjonens organer, samt Nord
universitet og Studentinord. Eksistensielle spørsmål kan man ta på samfunnet etter
Studentinget eller sammen med studentprest i morgen.
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Sak 60: Eventuelt
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Enkel teknisk veiledning for bruk av Teams på digitale Studentting og Årsmøte

Kort oppsummert:
•
•
•
•

•

Logg deg inn i Teamsmøtet senest 12.10.
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 11
Dato: 20.05.2020
Tid: 15.00
Sted: Microsoft Teams
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, Synne
Hansen, Vegard Sørensen, Lars Glomsvoll, Susann Enebakk, Even Wold

Sak 76: Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble utsendt 15.05.2020
Godkjent
Sak 77: Godkjenning av Saksliste
Sakslisten ble utsendt 15.05.2020
Forslag fra Andreas om sak til eventuelt. Dato for felles avslutning for SOBstyret
Godkjent

Sak 78: Orienteringer
Andreas orienterer om status i arbeidet rundt ny samarbeidsavtale med Nord universitet og
my samarbeidsavtale med Studentinord, samt hvordan man planlegger å rekruttere til de siste
vervene i SON. Det blir også en orientert om status etter ekstraordinære
årsmøtene/generalforsamlingene til HHS og Prostud. Avslutningsvis orienterer Andreas om
arbeidet som går på studiestart 2020
Lars orienterer om hans arbeid knyttet til tillitsvalgtskoleringen. Tord orienterer om arbeidet
rundt studieprogramråd, UH-lov, strategi 2030

Sak 79: Studentting 5
Vi må sette dato til ST5 samt bli enig om saker som skal opp. Supplering av styret, tildeling
av fullmakter til SOB under sommeren, samt fremlegging av årsmelding er saker det er
naturlig å ha med. Om noen har innspill her er det bare å komme med det.
Studenttinger blir den 12. juni fra 12.15
Even og Andreas lager forslags angående fordeling studentsosiale midler

Sak 80: Supplering av styret
Det gjenstår tre verv som enda ikke er satt for neste periode i SOB. I dette tilfellet er det
snakk om Fag- og læringsmiljøansvarlig og to posisjoner i kontrollkomiteen. Vi må legge en
strategi for å promotere vervene, samt legge føringer for valgkomiteen rundt prosessen. VK
ønsker romslig med tid, noe som er svært forståelig mtp den pågående eksamensperioden.
Andreas lager innlegg på Facebook. First for å stille 1. juni.

Sak 81: Årsrapport
Vedlagt innkallingen ligger fjorårets årsrapport. Andreas har kontaktet Andrea om å få
tilsendt worddokumentet for lett utfylling av de samme punktene som i de tidligere
årsrapportene. Andreas kommer til å lage et utkast til årsmelding før styremøtet der vi
redigerer dokumentet i plenum og gjennom bruk av dialog i etterkant ferdigstiller
dokumentet.
Andreas former et utkast som vi behandler i styret.

Sak 82: Eventuelt

Sosial sammenkomst styret - Middag fredag den 12. Juni
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Årsrapport
Studentorganisasjonen i Bodø
2019/2020

Årsrapport – 12.06.2020

Forord
Styret i Studentorganisasjonen ønsker å rette en stor takk til alle engasjerte,
støttespillere og samarbeidspartnere i styreperioden som er gått. Det har vært et
spennende, utfordrende, men ikke minst givende år der de siste månedenes drift
må ses i lys av korona-utbruddet. Studentdemokratiet og engasjementet har
fremdrift i riktig, og det har engasjert seg nye ansikter i løpet av studieåret som har
vært. Mange enkeltstudenter ofrer av sin tid for sine medstudenter, og vi
applauderer alle som velger bidra for å skape en bedre studiehverdag hvor
hverandre.

Det er noen som fortjener en ekstra takk for året som har vært. Mathias Lauritzen,
Pål Lilleengen og alle de frivillige på Samfunnet har vært svært behjelpelig hele
perioden med å legge til rette for aktiviteter, både faglige, politiske og de som
strekker seg ut i de sene nattetimer. Øystein Strømsnes har hele perioden vært en
ressurs som stiller opp både med gode råd og som møteleder på våre studentting.
Hilde Iren Hardy har vært en ressurs for oss hele perioden der hun bidrar som
tidsvitne, trofast møtesekretær og har god kontroll på dag til dag-situasjonen for
økonomien vår.

Det har vært et spesielt år der vi har jobbet politisk og med velferdsrettede tiltak for
å bedre hverdagen til studentene som tilhører campus Bodø.

Rapporten for perioden 19/20 vil ta for seg hovedlinjene av det vi har gjort i løpet
av perioden.

Styret takker for tillitten vi har fått det siste året, og vi gleder oss til å følge det neste
styret til neste studieår. Lykke til!
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1.0

Organer og utvalg

1.1 Årsmøtet
Studentorganisasjonen i Bodø sitt årsmøte ble avholdt digitalt via Microsoft Teams den
29.04.2020 klokken 14.15.

1.2 Studentting
Det er blitt avholdt seks studentting i perioden 2019/2020
•

Studentting 1 – 11.09.2019

•

Studentting 2 – 16.10.2019

•

Studentting 3 – 13.11.2019

•

Studentting 4 – 39.01.2020

•

Studentting 5 – 12.06.2020

1.3 Styresammensetting
•

Leder: Andreas Vestvann Johnsen (01.07.2019 -)

•

Nestleder: Tord Apalvik (01.07.2019-)

•

Internasjonalt ansvarlig: Vegard Sørensen (01.07.2019-)

•

Markedsansvarlig: Susann Enebakk (01.07.2019 -)

•

Informasjonsansvarlig: Kine Merethe Skille (01.07.2019 - 31.12.19)

•

Informasjonsansvarlig: Marthe Aas Haugen (01.01.2020 -)

•

Velferdsansvarlig: Synne Hansen (01.07.2019 -)

•

Økonomiansvarlig: Even Furdal Wold (01.07.2019 -)

•

Fag- og læringsmiljøansvarlig: Martine Arnø Torstad (01.07.2019 – 31.12.2020)

•

Fag- og læringsmiljøansvarlig: Lars Glomsvoll (01.01.2020 – )
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1.4 Møtevirksomhet – styret
Styremøte 1 – 29.08.2019
Styremøte 2 – 04.09.2019
Styremøte 3 – 09.10.2019
Styremøte 4 – 11.10.2019
Styremøte 5 – 01.11.2019
Styremøte 6 – 18.01.2020
Styremøte 7 – 22.01.2020
Styremøte 8 – 18.02.2020
Styremøte 9 – 09.03.2020
Styremøte 10 –
25.03.2020 Styremøte 11
– 20.05.2020

Alle referater finnes på Studentorganisasjonen i Bodø sin nettside (www.sob.no)
1.5 Organisasjonskonsulent
Hilde Iren Hardy har i startet av perioden vært Studentorganisasjonen i Bodø sin
organisasjonskonsulent. Hilde har etter hvert gått over til å være org-kon for hele
organisasjonen gjennom å være tilknyttet Studentorganisasjonen Nord (SON) Hun
tar i stor grad ansvaret for økonomi.

1.6 Kontrollkomitè
SOB har ikke har kontrollkomitè i inneværende perioden. Det ble ikke valg i forrige periode,
og det ble ikke oppdaget før man var godt i gang med perioden. Styret har jobbet iherdig
med å holde seg innenfor gjeldene vedtekter og forskrifter i fraværet av en Kontrollkomitè.
Fra årsmøtet 2020 er det valgt en kontrollkomite for den kommende perioden.

1.7 Valgkomitè
•

Ulrikke Ariel Åsjord (01.11.2019 -)

•

Julia Føllesdal (01.11.2019 -)

•

Mathias Lauritzen (01.11.2019 -)
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2.0

Organisasjon

2.1 Studentforeninger
Studentorganisasjonen i Bodø har hatt fire studentforeninger i perioden (fem foreninger fra
årsmøtet vårt den 29.04.2020.

•

Nugla studentforening

•

Studentforeningen Inter

•

Handelshøgskolens studentforening Nord

•

Studentforeningen Prostud (byttet navn til Studentforeningen Puls den 15.05.20)

•

Eureka Studentforening (etablert den 05.03.20)

I løpet av året har SOB gått fra å ha fire studentforeninger til å ha fem. Årsaken til
dette er at Studentforeningen Prostud nå er splittet i to, der nyopprettede Eureka
Studentforening dekker alle studentene ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og
kulturfag (FLU), mens Prostud fortsetter under navnet Studentforeningen Puls med
den hensikt om å dekke studentene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
(FSH).

2.2 Undergrupper

•
•
•
•

Fadderperioden
BOSI
Ventus (vedtatt nedlagt den 21.10.2019)
UKA

2.3 Tilknyttede organisasjoner
Studentorganisasjonen i Bodø har per. 15.05.2018 følgende tilknyttede organisasjoner:

1. FN-studentene
2. SAIH
3. FO-studentene
4. Bodø studentbryggeri
5. Start Nord
6. ISU

7. Boardgames Nord (tilknyttet den 04.09.2019)
8. Queerwall (tilknyttet fra den 18.01.2020)
9. Biegga student organization
10. Studentforeningen Booth
11. Spark Nord
12. Amnesty studentgruppe
13. World Saving Hustle (tilknyttet den 29.08.2019)
14. Fremtiden i Våre hender (tilknyttet den 18.02.2020)

2.4 Samarbeidspartnere
Nord universitet
Studentinord

StormenKonserthus
Stamina
City Nord

2.5 Øvrige bidragsytere
Joker Mørkved
Coop Nordland

2.6 Arrangementer
Studentorganisasjonen i Bodø har i denne perioden økt antall arrangementer på
bakgrunn av fokuset på å styrke organisasjonen. Følgende arrangementer er blitt avviklet:

•

Gryta 2019 (24.08.2019)

•

Politiske dager på Nord universitet (26.08.2019-28.08.2019)

•

Engasjer-deg-dag (10.09.2019)

•

Engasjementshelg i Henningsvær (27.09.2019-29.09.2019)

•

Karaoke på Samfunnet (08.11.2019)
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•

Pop-up Barbershop med The London Barber (11.11.2019)

•

Julegrantenning (01.12.2019)

•

Art of Survival for international students - co-host med ISU (10.02.2020)

•

Engasjer-deg-dag (11.02.2020)

2.6.1 Fadderperioden
Fadderperioden 2019 ble avviklet fra 12.08.2019 til 25.08.2019.
Rapport ble vedlagt Studentting 2 (16.10.2019).
Styresammensetting:
Leder: Synne Hansen
Økonomiansvarlig: Karianne P. Sunde
Arrangementsansvarlig: Reidun Petrine H. Geitvik
Informasjonsansvarlig: Marthe Aas Hauge
Økonomiansvarlig: Sigrid Dalen
2.6.2 UKA2020

Uka 2020 skulle arrangeres mellom den 4. mars og 14. mars, men ble pga
myndighetenes retningslinjer om smitteverntiltak forkortet til siste arrangement den
11. mars.
Rapport ble vedlagt Studentting 5 (12.06.2020)

Styresammensetting:

Leder: Ulrikke Ariel Åsjord
Nestleder: Jim Simonsen Jensen
Markedsansvarlig: Synne Witzø
Økonomiansvarlig: Malin Hjorteland
Informasjonsansvarlig: Martine Arnø Torstad
Arrangementsansvarlig: Emma Giskås
Bookingansansvarlig: Jakob Grønmo
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3.0

Vedtatt politikk

3.1 Følgende politikk er vedtatt
1. Automatisk begrunnelse ved eksamen (Vedtatt 29.01.2020)
2. Ettermiddagsløftet (Vedtatt 29.01.2020)

4.0

Økonomi

Vi har i stor grad holdt oss til vedtatt budsjett, men engasjementsturen til Henningsvær ble litt
dyrere enn det vi hadde budsjettert med. Da SOBs aktivitet ble kraftig nedskalert fra slutten
av Mars og utover kan vi med sikkerhet si at vi styrer mot et overskudd av driften i
inneværende periode. Status økonomi vil bli gjennomgått når regnskapet er ferdig etter
sommeren.

Årsrapport – 12.06.2020

5.0 Forholdet til ulike parter

5.1 Forholdet til Studentorganisasjonen Nord
SOB har hatt et godt samarbeid med Studentorganisasjonen Nord i inneværende periode.
SOBs leder, Andreas V. Johnsen har tiltrådt styret i SON, og derav vært løpende med i
arbeidet som har vært gjort. Forholdet har vært preget av god kommunikasjon mellom
partene og stor grad av konsensus i arbeidsmetodene og prioriteringene som er gjort.

5.2 Forholdet til Nord universitet
Studentorganisasjonen i Bodø og Nord universitet har vært godt i inneværende periode.
Universitetet har i løpet av perioden vært god på å holde oss orientert, samt at ledermøtene
har vært en fruktbar arena for dialog mellom studentpolitikken og universitetets ledelse. Vi
håper at universitetet i enda større grad er til stede på våre studentting til neste studieår.
Økt tilstedeværelse fra universitetet vil styrke forholdet mellom studentdemokratiet og
universitetet.
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5.3 Forholdet til Studentinord
Studentorganisasjonen i Bodø har hatt et godt forhold til Studentinord. Hovedsakelig har vi
hatt god nytte av Studentinord sin kompetanse på flere områder, samt at man har hatt møte
for å føre dialog mellom studentdemokratiet og Studentinord. SOB kunne gjerne sett for seg
enda bedre dialog og samarbeid mellom studentdemokratiet og Studentinord, og vi håper at
dette er noe som kan skje i løpet av neste studieår.

5.4 Forholdet til Studentforeningene
Studentorganisasjonen i Bodø er fornøyd med samarbeidet vi har hatt med
studentforeningene. Det har vært jevn og god dialog – med konstruktive møter gjennom
perioden. SOB ser med glede at det er god aktivitet i foreningene, samt at man klarer å
rekkerutere nye ansikter når det trengs.

5.5 Forholdet til Samfunnet i Bodø
Det har vært tett og god dialog mellom SOB og Samfunnet i Bodø. Både Styreleder,
Mathias Lauritzen og daglig leder, Pål Lilleengen, har med jevne mellomrom vært innom
kontoret til SOBs leder for å orientere som Samfunnets drift, utfordringer og potensielle
løsninger. Vi håper at dette fortsetter også i neste periode. Vi ser frem til et godt samarbeid
også til neste studieår med både drift og satsningene som kommer fremover.
5.6 Forholdet til tilknyttede organisasjoner
Studentorganisasjonen i Bodø har hatt veldig god dialog med de tilknyttede
organisasjonene i inneværende periode. Organisasjonene har vært flink å benytte seg
av SOB når de har trengt hjelp, rådgivning eller bare ønsker å orientere om sin drift.

5.7 Bankforbindelser
Studentorganisasjonen i Bodø har et godt forhold til Sparebank 1 Nord-Norge. Det er
organisasjonskonsulent Hilde Iren Hardy som har den daglige dialogen med vår
bankforbindelse

5.8 Offentlige etater
Studentorganisasjonen i Bodø er registrert som ideelle organisasjoner i
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Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: 976611411

6.0 Handlingsplanen 2019/2020
På Studentting 2, ble handlingsplanen for 2019/2020 vedtatt, med ulike satsingspunkter.
Vi vil nå gå gjennom handlingsplanen, punkt for punkt. Vi vil gi en kommentar på hva vi føler
er oppfylt, og hvilke punkter som ikke er oppfylt og har videre potensiale.

6.1 En samlet og tydelig studentbevegelse
SOB skal:
6.1.1 Arbeide målbevisst og systematisk med å påvirke alle ledd
I perioden 2019/2020 har SOB styrket sitt påvirkningsarbeid, blant annet gjennom økt fokus
på kvalitetssikring av høringsprosesser og tettere dialog med beslutningstakere
6.1.2 Oppfordre Nord universitet, Studentinord, og andre institusjoner om å delta på
studenttinget og andre arenaer hvor studentenes stemme skal høres
Både universitetet og Studentinord blir i forkant av hvert møte invitert til våre Studentting.
Studentinord har vært tilstede under noen, mens universitetet har en vei å gå på dette
området.
6.1.3 Være aktiv og synlig på aktuelle arenaer slik at studentenes viktigste saker
fanges opp
Styret i studentorganisasjonen har vært til stede på flere areaer, samt ført en løpende
dialog med blant annet studentforeningene og de tilknyttede organisasjonene. Årets styre
har vært delaktige i flere sentrale utvalg og at det har vært en nyttig kanal for
meningsbrytning og påvirkning
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6.1.4 Kommunisere og informere tydelig om studentenes viktigste saker gjennom
relevante kanaler.
Vi har hovedsakelig benyttet oss av Facebook for å kommunisere utad, samt vært på
relevante fora. SOB har hatt representasjon i flere råd og utvalg, samt at man har fulgt opp
lokale fakultetsutvalg. Leder i SOB har vært i månedlige møter med universitetsledelsen der
viktige studentsaker har blitt orientert om direkte til ledelsen.
6.2 Styrke engasjementet hos studentene
Her har SOB blant annet arrangert engasjementshelg til Henningsvær, arrangert engasjerdeg-dag to ganger, samt spre viktigheten og gleden av å engasjere seg gjennom relevante
kanaler
6.2.1 Gjøre studentene oppmerksom på hva engasjement blant studenter fører til
Samme som forrige punkt. Vi har jobbet med å snakke opp det å være engasjert, og hvilke
positive konsekvenser engasjement gir.
6.2.2 Synliggjøre aktiviteter som blir gjort blant studenter
På dette punktet har vi hovedsakelig brukt både Facebook og Instagram for å dele videre
noe av det engasjementet som skjer på campus. Styret har også etterstrebet å være tilstede
på samtlige arrangementer som skjer, både for å synes, men også for å støtte opp om
aktiviteten som skjer,
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6.2.3 Sørge for at alle foreninger, undergrupper, og tilhørende organisasjoner har et
sted å arbeide
Foreningene har fremdeles sine respektive kontorer som hovedarena for aktivitet innad i
styrene. De tilknyttede organisasjonene og undergruppene har hatt tilgang til
organisasjonskontoret ved behov.
6.2.4 Sørge for at valgprosesser blir optimale
Styret mener at dette punktet er oppfylt. Følgende tiltak er gjort:
Utlysning av tillitsverv er utlyst minimum en måned i forveien
Strategisk markedsføring av utlysning med planlagte innlegg på vår
Facebook Utlysning via plakater, både på norsk og engelsk
Delt alle generalforsamlinger/årsmøter til foreninger på vår Facebookside
Vi fikk også satt ned en valgkomite i november 2019 som har jobbet forløpende med å
supplere styret ved behov. I inneværende periode gjelder dette supplering fra nyttår 2020
av, samt nytt styre som trer inn den 1. juli 2020.

6.2.5 Ved hjelp av sosiale medier og tilstedeværelse gjøre det attraktivt å
engasjere seg
Styret mener at vi har oppfylt dette punktet så langt det lar seg gjøre. Det er gjort ulike
tiltak, se punkt 6.2. Utenom det har vi gjort følgende:
Involvert foreningene i konkurranse på karaokekvelden
Publisert film fra engasjementshelgen på våre sosiale medier

Hatt lav-terskel tilbud i gråsona med mål om å spre glede
Hatt kontor-rutiner, slik at kontoret har blitt et sted for studenter å komme innom.
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6.2.6 Gjennomføre arrangementer med mål om å skape økt engasjement
Her er punkt 6.2 forklarende for hva vi har gjort på dette punktet.
6.2.7 Sørge for at alle studenter har mulighet til å arbeide med engasjement gjennom politisk
vindu
Her har styret jobbet inn mot ledelsen ved universitetet. Ledelsen tok straks tiltak og begynte dialogen
med fakultetene om å verne politisk vindu fra forelesninger og annen aktivitet

6.3 Internasjonalisering
SOB Skal:
6.3.1 Løfte internasjonaliseringsdebatten og sette fokus på at internasjonaliseringen
kan heve utdanningen
Dette punktet er ikke oppfylt. Styret oppfordrer neste styre til å ta dette punktet med videre
i handlingsplanen 2020/2021

6.3.2 Sette krav til universitetet om å legge til rette for utveksling gjennom
studieprogrammene – SOB skal arbeide for å ha et velfungerende og
forutsigbart system for godkjenning av fag og utdanninger tatt i utlandet
Alle bachelor og masterprogram har etter studietilsynsforskriften krav om å tilby
utvekslingsavtaler, vi opplever at dette etterleves. Prosessen ved utreise oppfattes likevel
som tungvint for enkeltstudenten og vi ser at det kreves forbedring på dette området. Vi
oppfordrer det påtroppende styret å kartlegge og utbedre denne prosessen
6.3.3 Tilstrebe et godt samarbeid med internasjonalt kontor, SAIH, og andre
relevante aktører
Styret i studentorganisasjonen har i perioden 2019/2020 vært i et godt samarbeidet med
ISU. Jevn dialog, samt at vi har arrangert et arrangement sammen. Vi har også vært til
stede på ISU sin Food Festival. SAIH har vi hatt lite dialog med i inneværende år.

6.3.4 God og relevant informasjon skal kommuniseres på norsk/engelsk
Styret har i så stor grad som mulig prøvd å etterstrebe at alt
skal være på engelsk. Mye er på engelsk, mens på andre
områder har vi forbedringspotensial.
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6.3.5 Bedre integrering av internasjonale studenter og blant annet styrke
Fadderperioden i januar
Vi har blant annet økt potten til ISU sitt arbeid for å skape en arena for internasjonale
studenter. Fadderperioden i januar hadde gjort et godt arbeid med å nå ut til både nasjonale
og internasjonale studenter.
6.3.6 SOB skal arbeide for like muligheter, samt sikre internasjonale studenters
rettigheter faglig/sosialt
Styret i SOB har gjennom vårt aktivitet prøvd å imøtekomme dette punktet. Det er vanskelig å si i hvor stor grad
vi har klart det, men det er forsøkt å ta opp dette temaet på arenaer der det har vært naturlig.

6.4 Studentvelferd
SOB skal:
6.4.1 Arbeide for å sikre gode velferdsordninger for studentene
Dette punktet har vi jobbet med i inneværende periode. SOB har blant annet vært delaktig i
utformingen av Studentinord sitt velferdsfond på 1.5 millioner.

6.4.2 Arbeide for et godt helsetilbud
Styret i SOB har stilt seg bak alle initiativ som bedrer enkeltstudenters helse.
Støtte til arrangementer med fokus på psykisk helse (to arrangementer av Peer Support),
samt stilt seg positiv til helseforbedrende tiltak fra Studentinord og foreninger/organisasjoner
som er aktiv på campus.
6.4.3 Markedsføre helsekassen
Dette punktet er ikke gjort noe med i inneværende periode, bortsett fra muntlig henvisning
når enkeltstudenter har spurt om hjelp om dette på leders kontor.
6.4.4 Øke tilbudet til helsesøster
Man har ikke fått utvidet helsesøstertilbudet i inneværende periode, men Studentinord har
ansatt en ny rådgiver samt at selvtestingen for Klamydia har kommet på plass noe som
reduserer trykket på helsesøstertjenesten.

6.4.5 Sørge for god kommunikasjon med Samfunnet i Bodø
Studentorganisasjonen i Bodø har hatt et godt samarbeid med Samfunnet i Bodø i perioden
2019/2020 grunnet jevnlig dialog og muntlige avtaler.

6.4.6 Oppmuntre til flere alkoholnøytrale arrangementer
SOB har selv arrangert alkoholnøytrale arrangementer, samt ser med glede at
Fadderperioden etterstreber det samme.

6.5 Styrke og synliggjøre organisasjonen
SOB skal:
6.5.1 - Arbeide målbevisst og systematisk med å informere og inkludere
beslutningsdeltakere i alle ledd innad på universitetet
Vi mener at vi har kommet langt på vei med å styrke kommunikasjonen mellom
organisasjonens ulike ledd. Det har vært jevnlige møter med de ulike partene hele perioden.
Det er fortsatt et stort potensiale med å styrke kommunikasjonen med tilknyttede
organisasjoner.

6.5.2 - Fortsette arbeidet med å styrke kommunikasjonen mellom organisasjonen
og eksterne ledd
Følgende tiltak er iverksatt:
Oppdatert nettsiden (www.sob.no)
Strammet opp stand-reglementet
Satt ned retningslinjer for bruk av organisasjonen sin Facebookside
Satt ned faste kontortider for styrets medlemmer
Tatt stor del i omorganiseringen av organisasjonen sitt overordnede organ –
Studentorganisasjonen Nord. Dette vil potensielt føre til et mer effektiv arbeid innad
i organisasjonen

6.5.3 Ha faste kontortider og være imøtekommende
Følgende tiltak er iverksatt:
Studentleder har så langt det lar seg gjøre, vært tilgjengelig på kontoret.
Kontortiden har i hovedsak vært mellom 10.00 og 15.00/16.00.
Dersom leder har vært bortreist, har nestleder og øvrige styremedlemmer
vært stedfortreder dersom de har hatt mulighet.
Det ble fastsatt faste kontortider for styrets medlemmer. Dette har ført til stor aktivitet
på våre kontorer.
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6.5.4 Tilstrebe representasjon på undergrupper og foreningenes årsmøter, samt være
synlige støttespillere gjennom kontinuerlig dialog og oppfølging
Vi har deltatt på årsmøtene som vi har hatt mulighet til å stille på. SOBs styre har i stor grad
vært tilgjengelig når det har vært behov.

6.5.5 Fokus på kompetanseheving av tillitsvalgte i organisasjonen
Vi ser med stor glede at det kommer på plass en tillitsvalgtordning fra neste semester av.
Fag- og læringsmiljø har bla. vært med i arbeidsgruppe om tillitsvalgtskolering. Fag- og
læringsmiljøansvarlig har aktivt satt tillitsvalgtordning på agendaen gjennom deltakelse i
LMU.

6.5.7 Arbeide for en god organisasjonskultur med fokus på tillit, trygghet og trivsel

For styret har det vært viktig å være positiv bidragsyter for å skape trygghet for de engasjerte
på campus. Ingen burde være redd for engasjere seg, og terskelen for å bli med må være lav.
6.7.8 Tilstrebe å

delta på studentforeningenes arrangementer

Styret har i stor grad prøvd å være med på det som har vært av arrangementer på campus i inneværende periode.

6.6 Informasjon
SOB skal:
6.6.1 Jevnlig oppdatere alle informasjonskanaler
Facebook, Instagram og nettisden er oppdatert ved jevne mellomrom.
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6.6.2 Forbedre informasjonsflyt eksternt og internt
Her har styret jobbet med å være tidlig ute med informasjon, samt oppdatert sosiale media
og nettsiden med jevne mellomrom. Man har også benyttet seg av interne Facebook-sider
for å kommunisere, både innad i SOB og i ledergruppen som består av leder og nestleder i
alle studentforeningene, samt SOB.

6.6.4 Øke aktiviteten på sosiale medier
Dette punktet mener vi er oppfylt.
6.6.5 Publisere dokumenter og referater fortløpende

Sakspapier og protokoller er lastet opp i henhold til vedtektene

6.7 Styrke studiekvaliteten på campus
SOB skal:
6.7.1 - Sørge for at det fysiske læringsmiljøet på universitetet tilfredsstiller
studentenes behov, samt følge opp eventuelle mangler
Både nestleder og fag- og læringsmiljøansvarlig har vært sentrale i utformingen av ny
handlingsplan for læringsmiljøet. Hvor blant annet fysisk læringsmiljø er behandlet og tiltak
iverksatt.
6.7.2 Kvaliteten på forelesningen forbedres

Både nestleder og fag- og læringsmiljøansvarlig har jobbet med utformingen av ny
handlingsplan for læringsmiljø. I tillegg har man vært med i prosessene rundt programmet
fremragende undervisere og mentorordningen.
6.7.3 - Følge opp at fakultetene gjennomfører evalueringer, og at tilbakemeldingene
blir brukt til å bedre kvaliteten på studietilbudet
Nestleder har hatt kontakt med universitetsledelsen og har også oppfulgt dette
gjennom innsyn i fakultetsevalueringer. Nestleder har også vært med på fakultets og
tillitsvalgtmøter hos forskjellige fakultet ved behov. Der hvor oppfølging av
tilbakemeldinger har vært sentralt
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6.8 Øke samhandling med eksterne aktører
SOB skal:
6.8.1 Videreutvikle og følge opp dagens eksisterende avtaler med eksterne aktører
Alle avtaler fra 2018/2019 er fulgt opp.

6.8.2 Være aktive på å profilere organisasjonen utad
Styret har fått seg nye roll-ups, samt nye styreklær til bruk for å promotere organisasjonen.
Vi kan selvsagt bli bedre og derfor oppfordres det neste styre til å ta med seg dette punktet
i sin handlingsplan 2020/2021
6.8.3 Jobbe for å få nye samarbeidspartnere
Dette punktet er jobbet med. Vi har forsøkt å få på plass en avtale med LO, men dialogen
har vært stykkvis og bruddvis gjennom perioden.
6.8.4 Jobbe for bedre studenttilbud
Vi har blant annet fått en periode med billig klipp hos The London Barber, samt dialog med
Bodø sentrum om enda bedre studentpriser.
6.8.5 Gjøre universitetet til en enda mer attraktiv arena å stå på stand
Dette punktet er ikke oppfylt, og vi oppfordrer det neste styret til å ta dette med videre
i handlingsplanen 2020/2021

6.9 Bidra til å styrke de ulike studentforeningene
SOB skal:
6.9.1 Ha regelmessige møter med blant annet ledermøter
Styret mener at dette punktet er oppfylt. Vi har hatt flere møter med ledergruppen i
forkant av blant annet Studentting. Vi har også hatt løpende dialog via en intern
Facebook-gruppe.

6.9.2 Jobbe for bedre kontorfasiliteter for foreninger, undergrupper og organisasjoner
Vi har jobbet med å gjøre organisasjonskontoret enda bedre. Vi satt ned en komite til å
jobbe med det og vi skulle få en planutredning fra dem på studentting 5. Pga Corona ble
ikke dette mulig å gjennomføre.
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6.9.3 Være tilgjengelig og behjelpelig for foreningene til enhver tid

Styret mener at dette punktet er oppfylt.
6.9.4 Holde foreningene oppdatert

om relevant informasjon til enhver tid

Gjennom interngruppa til ledergruppa har man hatt løpende informering om hva som skjer.
På dette punktet kunne man vært bedre.

7.0 Øvrig forbedringspotensial
i organisasjonen

7.1 Økonomi foreningene
Studentorganisasjonen har fem tilknyttede foreninger. Frivillige organisasjoner har ingen
revisjonsplikt, noe som gjør at det kreves et godt kontroll-system over den økonomiske
driften av foreningene. Styret i studentorganisasjonen oppfordrer det nye styret til å se på en
eventuell bedre måte å kontrollere at midlene som Studentorganisasjonen bevilger
foreningene brukes forsvarlig.
7.2 Bedre informasjonsflyt internt i organisasjonen
Det er absolutt forbedringspotensial til å finne gode løsninger på hvordan man skal spre
informasjon i hele organisasjonen, samt innhente innspill i høringsprosesser.
7.3 rekrutering av flere engasjerte
Styret i SOB ser at det er potensial til å få enda flere til å engasjere seg i studentpolitikken.
Vi trenger alle de hodene vi kan få inn. Vi ser p.d.d at mange må påta seg flere verv for å få
alt til å gå rundt. Det er bra at noen ønsker å bidra aktivt på flere områder, men vi ser
absolutt at flere engasjerte, både stort og smått, vil være positivt.
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7.4 Bodø kommune studentråd
Styret i studentorganisasjonen i Bodø har denne perioden videreført arbeidet med å få
plass et kommunalt studentråd. Dialogen var god i startet av studieåret, men stoppet opp
etter at man avventet et siste politisk vedtak fra Bodø kommune. Saken skulle deretter
behandles videre av SOB. Vi håper at neste styre tar å jobber videre med dette, og at man i
løpet av studieåret får et kommunalt studentråd på plass.
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PROGRAM

SILENT DISCO

Vi startet UKA2020 med et smell, og arrangerte det ettertraktede
arrangementet silent disco. Etter å ha forhørt oss med blant annet
fadderperioden, så vi på dette arrangementet som den perfekte starten. Vi
brukte Oslo Eventustudio som leverandør og fikk en fin pris grunnet
pakkebestilling av headset og ballongfotball. Desverre var det noe galt med den
ene senderen vi fikk tilsendt, som gjorde at vi kun hadde to kanaler og måtte
sløyfe spotify-liste. Heldigvis hadde vi to gode DJ-er som sørget for en fantastisk
stemning på samfunnet. Vi fikk redusert pris grunnet den ødelagte senderen i
tillegg til headset som ble ødelagte i løpet av kvelden. Arrangementet var utsolgt.
STANDUP

På dag to skrudde vi ned tempoet, og arrangerte en standup kveld i samarbeid
med StandUp Bodø. De sørget for et program med noen av norges beste standup
komikere, for så å fakturere oss. På tapeten var Henning bang, Kevin Kildal, Dag
Sørås og Jonis Josef. Arrangementet var utsolgt, og det ble en veldig suksessfull
kveld.
LOKALFESTIVAL

Lokalfestival var et konsept vi selv kom opp med, og handler om å snekre sammen
en helkveld med lokale musikere. Dette gjorde vi for å støtte opp de lokale
artistene, samt å trekke øvrig befolkning i Bodø opp til campus. Kvelden bestod
av kråkesølv, RSP og Thomax og Jomindo som avslutning. Arrangementet var
halvveis utsolgt, og for å fylle opp lokalet leide vi benker fra Bodø kommune som
gjorde at Samfunnnet virket mye fullere enn det det var. Det eneste problemet
som oppstod var at sammensetningen av musikere ikke var så bra som vi i
utgangspunktet hadde trodd, og oppmøtet til den siste artisten var skuffende.
RAVE

I samarbeid med samfunnet arrangerte vi en temafest på dag fire, der Samfunnet
for det meste stod for utformingen. Det ble leid inn store led-skjermer og pyro
som gjorde samfunnet om til noe vi aldri hadde sett før. Arrangementet var
utsolgt god tid i forveien, og DJ Nelsson lagde en vill stemning. Vi vil påstå at
dette var ett av våre mest populære arrangment, og et vellykket konsept. Vi
hadde et godt samarbeid med samfunnet, og vi er veldig fornøyde med dette
arrangementet.
KVINNEDAGEN

Kvinnedagen var en dag vi tidlig bestemte oss for å lage et arrangement av. Vi så
at datoen havnet under UKA, og bestemte oss før å lage en dag dedikert til
kvinner. Arrangementet var på samfunnet, og vi fikk besøk av Rebekka fra
vippesalongen som snakket om hvordan det er å være en ung kvinnelig gründer.
Vi serverte kaker og snop, og det ble en veldig fin atmosfære på samfunnet denne
dagen.

PROGRAM

IDRETTSDAGEN

Idrettsdag var en av dagene vi tok med fra forrige UKA, og vi fokuserte på mental og
fysisk helse denne dagen. Vi startet med lunsjforedrag med Eva Thomasen og "mental
trening" i kantina, før vi bevegde oss ned til Mørkvedhallen. Her var det duket for
gruppetimer, som startet med Eva og "Soma Move", etterfulgt av styrketrening med
Funkytwins. Begge disse arrangementene var ikke utsolgt, men nok billetter var solgt
for at det ble en suksess. Til slutt arrangerte vi en utsolgt boblefotball-turnering som
også var en suksess.
FAGDAGEN

Fagdagen var en dag vi lenge grublet over, da det er vanskelig å lage et program som
passer for alle studenter siden vi ikke er tilknyttet et fakultet. Etter mye tenking, ble
vår løsning å gi tøylene til vår sponsor LO. De har mange kjente foredragholdere og
profiler i deres bedrift, og ønsket å arrangere en fagdag. Dessverre ble ikke fagdagen
slik vi alle hadde ønsket, men grunnet mange stands in gråsona mener vi at dagen ble
bedre. Vi anbefaler videre at hvis fagdagen videreføres (noe vi anbefaler), burde man
tenke nytt og utvikle dagen videre.
UKA-REVYEN

På den syvende dagen var det endelig tid for premiere av årets UKA-revy. I flere
måneder har revygruppen vært i hardtrening for å skrive, øve og lage tidenes beste
revy. Vi hadde et godt samarbeid med Stormen, som gjorde at vi kunne sette opp
revyen på en profesjonell scene. Vi satte opp to show, og begge hadde blitt solgt ut,
men her måtte vi stoppe billettsalget siden coronaviruset ble en trussel. Premieren
gikk over all forventning, men desverre ble vi fortalt før siste show at Stormen måtte
stenge på grunn av viruset. Heldigvis filmet vi premieren, og kommer til å legge ut
denne på internett veldig snart.
THE GREAT GATSBY QUIZ, CEZINANDO, HIGHASAKITE

Etter dette ble alt snudd på hodet, og vi måtte avlyse de tre siste arrangementene
etter krav fra kommunelegen. For oss var dette ekstremt trist da avslutningen p
åUKA2020, hadde vært de største arrangementene Nord Universitet har sett. Spesielt
etter at Astrid S avlyste sin turne og ikke kunne komme til Bodø, hadde vi sett frem til
tidenes avslutning av UKA. Highasakite var utsolgt, og Cezinando var nesten utsolgt
med bare noen få billetter igjen. Vi var heldige som hadde Parken på vår side gjennom
hele denne krisen, og kunne gi oss råd for hvordan vi skulle håndtere situasjonen. Alt i
alt var vi heldige med at ikke alle valgte å refundere sine billetter, og vi ble sittende
igjen med et overskudd av UKA2020. Vi ønsker dermed å takke alle billettkjøpere,
Parken, Samfunnet og alle parter som bidro under denne tøffe tiden for både oss og
alle dere andre.
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ØØKON
OMII

SUM KOSTNADER

SUM INNTEKTER
SUM KOSTNADER

RESULTAT FOR UKA 2020
PÅ BOK 2018

PÅ KONTO TIL NESTE PERIODE

900 583

1 009 480
900 583
108 897
472 217
581 114

LEDER

ANSVARSOMRÅDER
ANSVARSOMRÅDER
STYREMEDLEMMER
STYREMEDLEMMER

Leder har overordnet ansvar for alle aspekter av UKA2020 og følge opp at
alle styremedlemmer oppfyller sine roller og arbeidsoppgaver. Ansvar for å
rekruttere et styre, sette opp og føre styremøter, steppe inn i alle roller om
nødvendig, og sørge for at UKA blir gjennomført på best mulig måte.

NESTLEDER

Nestleder har ansvar for kontakt med billettleverandør og alle aspekter av
billettene, samt hovedansvar for alle frivillige. Nestleder er også leder sin
stedfortreder og høyre hand, og bistår i de oppgaver som er nødvendig.

ØKONOMI

MARKED

Økonomiansvarlig har kontroll på UKA sin økonomi, og alt som går inn og
ut av penger skal først gå gjennom økonomiansvarlig. Har ansvar for UKA
sitt bankkort og det som skal kjøpes inn, og å sette opp budsjetter for
hvert arrangement og føre regnskap underveis.

Markedsansvalig har ansvar for å signere nye sponsorer til UKA for hver
nye periode. Har ansvar for å følge opp at kontrakter og sørge for at de blir
overholdt av begge parter, og knytte kontakter som er viktige under UKA,
samt for de neste periodene i fremtiden.

INFORMASJON

Informasjonsansvarlig har ansvar for all informasjon som deles fra UKA sin
sosiale medier, og generell profilering for UKA. Har ansvar for at nok og
riktig informasjon kommer ut, samt å følge opp kanalene med gjevne
mellomrom, og er kontakten til alle som kontakter UKA gjennom SoMe.

ARRANGEMENT

BOOKING

Arrangementansvarlig har ansvaret for å utforme alle arrangementene
under uka, og sørge for at alle detaljer er på plass før gjennomføring. Har
kontakt med alle involverte under opprigg og nedrigg, og har
hovedansvaret under avvikling.
Bookingansvarlig har som hovedoppgave å booke alt av artister og
foredragsholdere under UKA. Etter booking har personen ansvaret for
oppfølging gjennom prosessen, og under avvikling.

OPPSUMMERING
OPPSUMMERING

Etter over to år med blod, svette og til tider tårer, er vi i UKA2020 veldig fornøyde med
vår egen innsats og årets UKA. Det har vært en lang og krevende tid for oss, og vi har
møtt på problemer og utfordringer som ingen av oss kunne ha forutsett. Fra starten
har vi vært en samlet gjeng, med erfarne engasjerte studenter, og noen som
engasjerte seg for første gang. Sammen fant vi en felles visjon og en uttalelse om UKA
vi kunne stå for;

"EN FESTIVALUKE UTENOM DET VANLIGE FOR Å
SETTE STUDENTBYEN BODØ PÅ KARTET"
Med denne uttalelsen ønsket vi å knytte den øvrige befolkningen i Bodø sammen med
studentene i Bodø, og bli større enn noen gang. Det føler vi at vi klarte. Vi jobbet
stenhardt med å finne sponsorer som trodde på våre mål, og ønsket og jobbe sammen
med oss. Mer enn noen gang ble vi profilert i media og fikk vist ansiktet vårt til Bodø.
Med et større budsjett enn noen ganger før, og større artister på Samfunnet for våre
studenter og alle andre. Vi utvidet programmet og satset høyt, og nådde målene våre.
Målene var høye, og fallhøyden enda større. Vi møtte på utfordringen Covid-19, som
satte oss i en situasjon der alt ble snudd på hodet. Til tross for dette, var vi en av de
heldige som kom oss ut av situasjonen på best mulig måte.

Vi har samarbeidet med mange som burde nevnes, og som fortjener masse skryt.
Tusen takk til studenttinget for å ha gitt oss denne muligheten. Takk til
studentorganisasjonen Bodø som alltid har trodd på oss, og lot oss komme med store
ideer og vært som en storebror. Takk til alle våre sponsorer som bidro med kunnskap
og penger som gjorde at vi kunne hente inn store artister. Takk til Parken som lærte
oss ekstremt mye om sin bransje, og hjalp oss gjennom en vanskelig tid. Tusen takk til
våre frivillige, som gjorde alle arrangmentene gjennomførbare. Takk til alle studenter,
øvrig befolkning og billettkjøpere som kjøpte billetter til våre arrangement, og kom
for å ta del i det vi arrangerte. Tusen takk til alle som har bidratt litt og mye for at vi
som uerfarne studenter kan arrangere Nord Universitets største arrangement på egen
hånd, lære av våre feil, og få kunnskap og erfaringer som vi tar med oss videre. Sist
men ikke minst, tusen takk til mitt fantastiske styre, som har stått sammen som et
fantastisk team og jobbet sammen i medgang og motgang. Uten dere hadde ikke noe
av dette blitt så bra som det ble, og jeg er ekstremt takknemlig for å ha delt dette
eventyret med nettopp dere.
TUSEN TAKK FOR TILLITTEN!
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Sak 60 eventuelt – Fordeling av studentsosiale midler Høst 2020

Da Koronasituasjonen har hatt stor innvirkning på aktiviteten under vårsemesteret
2020 kommer det til å bli en utfordring å fordele den aktivitetsbaserte delen av
midlene. Noen studentforeninger har arrangert mye, mens noen ikke har fått
arrangert det som var planlagt i løpet av semesteret. Derav ønsker vi å få en debatt
rundt hvordan man ser det mest hensiktsmessig å fordele de studentsosiale midlene
neste semester.
En måte å gjøre det på er å endre litt på brøkene for aktivitetsbasert og grunnstøtte
slik at en større andel av de ca. 95000 kronene deles ut flatt til alle foreningene.
Dette vil gjøre at midlene blir mer rettferdig fordelt, samt at foreningene som har
arrangert noe fremdeles får støtte for aktiviteten sin. Vi ser på det som formålsvennlig
at Puls og Eureka blir sett på som en enhet under utregningen, og at det nye styret i
samråd med de to foreningene blir enig om fordeling dem imellom.
Saken er tenkt å gjøre det lettere for det nye SOB-styret å legge frem et forslag for
studenttinget der man har fått innspill til hvordan man ønsker å gjøre det. Vi ønsker
ikke at debatten skal munne ut i et vedtak, men heller fungere som en rettesnor for
det nye styret.

Innstilling til vedtak:
•

Saken og innspillene i debatten tas til orientering

