Styrereferat styremøte 3
Sted: Rom 2433 ILUK
Dato og tid: 19.september 2018 klokka 14.00
Referent: Kine Skille
Til stede: Andrea Nordvik, Ulrikke Ariel Åsjord, Kine Skille, Martin Engelsen, Emilie
Felix, Andreas Vestvann Johnsen, Sigurd Grøteide, Lars Larsen.
Sak 01/14: Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjennes.

Sak 02/14: Godkjenning av saksliste
Saksliste godkjennes.

Sak 03/14: Godkjenning av protokoll for styremøte 2
Protokoll for styremøte 2 godkjennes.

Sak 04/14: Orienteringer
Emilie har vært i dialog med Stormen, ser ut som om det blir en avtale med stormen
på 25.000.
Dette er Lars sitt første styremøte, vi ønsker han velkommen. Han ønsker å henge
opp plakater på skolen med informasjon om hvordan han kan nås, å stille seg til
disposisjon for økonomisk rådgivning for studentforeninger, undergrupper og
privatpersoner.

Sak 05/14: Engasjementshelgen
Ulrikke har fått oppgaven om å lage til en bli-kjent aktivitet på hurtigruta på fredag.
Emilie har ansvar for litt pause aktivitet på lørdag i Henningsvær.
SOB-styret tar med seg jakkene. Sigurd, Andrea og Martin møter opp på
hurtigrutekaia rundt 14 og tar i mot deltakerne.
Programmet er nå ferdig satt.

Sak 06/14: Karaokekveld
Planleggingen satt litt på vent på grunn av engasjementshelgen. Planen er å ha den
5.oktober.
Vi inviterer studentforeningene til å delta. Tanken er at vi står på stand og tar i mot
påmeldinger, også kjører vi open-mic etter de påmeldte har hatt sitt show.
Vi diskuterer om vi skal ta inngangspenger for arrangementet, står og faller litt på om
vi skal leie inn noen og hvor dyrt dette blir. Andreas undersøker litt og prøver å få et
prisanslag på å leie inn profesjonell hjelp.

Sak 07/14: Takkefest for engasjerte i fadderperioden
Tanken bak festen er å takke alle de engasjerte som gjorde en ekstra innsats under
fadderperioden, hele styret stiller seg veldig positivt til dette. Festen blir foreløpig
10.oktober klokka 19.00 på grillen, Ulrikke tar ansvar for å stelle i stand dette.
Vi inviterer styrene i:
HHS
Inter
Prostud
Nugla
Bakgården
SOB
Fadderstyret
UKA
SOB kjøper inn mat til festen, og drikke til maten. Budsjett på 10.000 kroner.

Sak 08/14: Studentting 1
Vel gjennomført studentting, kjekt å se nye ansikter og at talerstolen ble flittig brukt.
Debatt er positivt, og dette var gøy!
Salen så også veldig bra ut, styret gleder seg til neste gang.

Sak 09/14: Resolusjon på åpningstider for DRIFT
Tilbakemeldingene fra studenttinget er at dette er noe som ikke fungerer optimal for
studentene. Andrea skriver resolusjonen til neste studentting, dette må gjøres på en
saklig og konstruktiv måte. Gjelder hovedsakelig åpningstidene, men også
tilgjengelighet og korrekt kontaktinformasjon.

Sak 10/14: Valg
Valg fadderperioden
Valg UKA
Retningslinjer for Valgkomite
Vi tenker at leder og nestleder for fadderperioden og UKA skal velges på
studenttinget, videre kan de utforme sitt eget styre. Dette formidles til valgkomiteen,
styret følger dette opp.

Sak 11/14: Bakgården
Det er utfordringer knyttet til Bakgården som må diskuteres. Studentstyret ser
positive og negative sider med å arrangere en festival som er så stor. Dette må opp
som en egen sak på Studentting 2.
Styret setter av ekstra tid på neste møte for å diskutere videre.

Sak 12/14: Klage-forum på SOB sin nettside
Andreas tar ekstra ansvar for dette. Tanken er å lage et skjema som ligger på
nettsiden, prøver å få dette på plass til neste studentting.

Sak 13/14: Jobbsøker-portal
Diskuterer hvordan dette kan løses i praksis. Vi vil forsøke å ta kontakt med IT.

Sak 14/14: Eventuelt
Sak 14.01: Søknad fra START nord
Støtte til å reise på venture cup.
Ber om ny søknad, ikke nok informasjon til å ta en vurdering.

Sak 14.02: Søknad fra leder av karrieredagene, undergruppe HHS
Leder av karrieredagene Ulrikke som har sendt søknaden, er også styremedlem i
SOB og derfor inhabil. Hun forlater møtet og er ikke med under diskusjonen eller når
søknaden avgjøres.
SOB innvilger underskuddsstøtte på 15.000,-

