
Styremøte 1  
Studentorganisasjonen i Bodø  
 
Sted: Grupperom Biblioteket  
Dato: 20. August 2018 
Klokkeslett: 09.00 
 
Til stede: Andrea C. Nordvik, Emilie Felix, Martin Engelsen, Kine Skille, Ulrikke Ariel 

Åsjord, Andreas Vestvann Johnsen 

Forfall: Sigurd Grøteide  
 
 
Sak 01/09: Godkjenning av innkalling  
Innkalling godkjent  
 
Sak 02/09: Godkjenning av saksliste 
Saksliste godkjent 
 
 
Sak 03/09: Orienteringssaker 
Sponsoravtale med Stamina: 
Emilie og Andrea informerer om inngått samarbeid med Stamina. Det ble gjennom 
sommeren utarbeidet en ny kontakt og handlingsplan som varer ut studieåret. 
Stamina går inn med 60 000,- kroner (30 000,- per semester). Dette er et mindre 
beløp sammenliknet med i fjor.  
 

Søknad om sponsoravtale med DNB: 
Andrea har vært i dialog med DNB angående samarbeid kommende studieår. Det er 
ikke inngått forhandlinger, men venter på svar på interesse.  
 
Sak 04/09: Økonomiansvarlig 
Vi søker økonomiansvarlig. Informasjonsansvarlig, Kine Skille skal få dette ut på 
sosiale medier, samt plakater på universitetet.  
 
Sak 05/09: Studentpakkene 
SOB skal stå på stand å dele ut studentpakken i egen omgang – uavhengig av 
engasjer-deg-dagen. Deler ut studentpakkene uken etter fadderuken. 
Informasjonsansvarlig har ansvar for å legge ut innlegg om dette på Facebook 
samme dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sak 06/09: Kontorlandskap  
Andrea informerer om dialogen som har vært med DRIFT angående lokaler på 
universitetet som kan bookes av undergrupper og foreninger. Venter på 
tilbakemelding fra DRIFT for videre dialog angående dette. Styret ser seg positiv til et 
lokale som SOB disponerer. Dette vil føre til bedre kontorplass til undergrupper, 
foreninger, og tilknyttede organisasjoner som ikke har fast kontor.  
  
Sak 07/09: Engasjer-deg-film  
Andreas informerer om filmen som skal lages i regi av SOB. Filmen tar utgangspunkt 
i sang-talen som Andrea holdt på åpningen av studieåret. Alle foreninger skal få 
muligheten til å bli med. Mål: Få studenter til å få øynene opp for å engasjere seg. 
Styret setter opp en fremdriftsplan for hvordan filmingen skal foregå.  
 
Sak 08/09: Engasjer-deg-dagen  
Må stille mannsterke fra styret. Styreklærne skal være levert til den tid.  
Bestille plakater fra trykkeriet:  
- ”Meld deg på engasjer-deg-tur til Henningsvær”  
- ”Vinn Ipad/høytalere” 
- ”Følg SOB på sosiale medier”  
 
1. Premie: Ipad eller høytalere  
2. Stamina treningskort  
3. Bakgården billett 
 
Kine Skille har ansvar for å handle inn premie 
 
Forslag til budsjett: 3000,-  
Forslag til budsjett: Enstemmig vedtatt  
 
 
Sak 09/09: Eventuelt 
Møteplan:  
Styret i SOB skal ha møter annenhver uke. Møtene settes til onsdagen klokken 14.00 

 
 
 
 


