Referat styremøte 9
Dato: 09.03.2020
Tid: 12.15
Sted: BODAdm122
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, Synne Hansen, Vegard
Sørensen, Lars Glomsvoll, Susann Enebakk, Even Wold, Tord Apalvik (kom 15.25)
Sak 63: Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble utsendt 03.03.2020
Sak 64: Godkjenning av Saksliste
Lars Glomsvoll ønsker å orientere om de siste møtene han har vært på. Han orienterer
under orienteringer.
Saksliste med supplering godkjent.
Sak 65: Planlegging av årsmøtet
Andreas har utformet et forslag til saksliste til årsmøtet. Vi gikk igjennom punktvis.
Rapporten fra UKA blir lagt fram som sal 43.
Vi så på vedtektene, forskriftene og økonomireglementet. Det kommer til å komme forslag til
endringer på årsmøtet fra styret.
Innenfor vedtektene er det en del naturlige endringer som må gjøres. §4 må endres til SON.
Under §3 kan det være vi må supplere med en ekstra studenforening om Prostud splittes. Da
det som blir igjen av Prostud vurderer navneskifte må vi i etterkant kanskje endre den også,
så tror det beste ville vært å be årsmøtet om en fullmakt om så skulle skje i etterkant av
årsmøtet.
Under ledermøtet den 28. mars formidlet vi hvordan delegatfordelingen på ÅM og ST
mellom studentforeningene kom til å bli slik vedtektene er p.d.d. Even har gjort en god jobb
med å finne fordelingen og det viser seg at man kun blir 17 delegater på et normalt ST. Ila
den siste perioden har vi vært 23 delegater noe som har funket bra. Lederrepresentanten har
gitt utrykk for at de gjerne skulle økt antall delegater gjennom en vedtektsendring slik at man
kommer opp på et høyere antall igjen.

Vi gikk igjennom forskriftene og har kommet med noen forslag til endringer til årsmøtet.
Under økonomireglementet har Lars og Even utformet et forslag til endringer ved å legge til
en ny §5 for å forskyve dagens vedtekter ett hakk ned. Forslaget til ny paragraf lyder som
følger:
§ 5 Søkbare midler
5.1 Fra det årlige tilskuddet av studentsosiale midler allokeres 25% av disse til en søkbar post.
5.2 Foreninger og organisasjoner underlagt SOB er berettiget til å søke om tilskudd til arrangement, utstyr eller
annen form for studentrettet aktivitet
5.3 Foreninger og organisasjoner underlagt SOB, kan ved uforutsette utgifter vedrørende et arrangement, søke
SOB om underskuddsgaranti* med den hensikt å opprettholde kvaliteten, eller omfanget av arrangementet til
fordel for deltakerne.
*Med underskuddsgaranti menes en økonomisk sikkerhet for uforutsette kostnader som oppstår.
Underskuddsgaranti skal ikke benyttes med det formål å profitere

Andreas konkretiserer og lager et samledokument med alle endringene som er ønsket gjort.

Sak 66: Økonomiske søknader
BOSI Svømming sin søknad på 4853,- kr enstemmig innvilget.
UKA2020 sin søknad ble enstemmig avslått. Styret ønsker mer informasjon om den
økonomiske situasjonen før man går inn for ytterligere støtte.
Sak 67: deltagelse på ISU Food Festival
Vi lager rømmegrøt og fenalår. Synne, Andreas og Vegard møter for SOB. Marthe blir til
stede for å dekke arrangementet på SoMe.
Synne tar kontakt med kantina.
Sak 68: Orienteringer
Andreas orienterer litt om hva som har skjedd i det siste.
Lars orienterer som FLU/FSH-gate.

Sak 69: Eventuelt
Ferdig 15.45

