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

