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Styremøte 4/20-21
Dato: 11.11.2020, 12.00-13.30
Sted: Rom 3003
Innkalt: Andreas Vestvann Johnsen, Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie
Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie Thielemann, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik, Hilde I.
Hardy.
Til stede: Andreas Vestvann Johnsen, Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie
Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie Thielemann, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik

Saksliste
Vedtakssaker
16/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 11. november 2020
17/20-21: Opptak av tilknyttede organisasjoner
18/20-21: Opptak av undergruppe
19/20-21: Studentting 3
Orienteringssaker:
14/20-21: Runde rundt bordet – hva jobber vi med om dagen
15/20-21:
16/20-21: Status på samarbeidsavtaler
17/20-21: Status studentdemokratiet
Eventuelt:
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Vedtakssaker
16/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 11. november 2020
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 11. november 2020.
Vedtak:
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 11. november 2020.

17/20-21: Opptak av tilknyttede organisasjoner
Studentorganisasjonen i Bodø har mottatt 3 søknader om å bli tatt opp som tilknyttet
organisasjon. De tre organisasjonene som har søkt er: Dance & Sing (D&S), Mannskor i nord
og Storm
I vedtektene §12 står dette om tilknyttede organisasjoner:
«12.1 Tilknyttede organisasjoner er organiserte studentgrupper som ikke eies av SOB.
12.2 Styret vedtar opptak av tilknyttede organisasjoner.»
Ytterligere er det sedvane at tilknyttede organisasjoner av SOB får andre gode betingelser
som:
- oppstartsmidler på kr 2000,- tilgang til bruk av organisasjonskontoret
- vederlagsfri booking av gråsona/auditorium/seminarrom
- generell organisatorisk bistand fra SOB. Videre blir man innlemmet i fordelingen av
studentsosiale midler. Dette gjelder mulighet til å søke på avsatte midler samt den
semesterbaserte fordelingen, hvor man ved forrige anledning (studentting 1) delte ut
kr 63 000,- til de tilknyttede organisasjonene.
For SOB sin del er det fordelaktig å legge inn under seg tilknyttede organisasjoner
hovedsakelig grunnet to ting. Først og fremst, man stimulerer til økt aktivitet og
engasjement på campus og to, man forholder seg relevant som kjernen i den organiserte
studentaktiviteten. Det hører også til saken at vi i styret må vurdere opptak basert på søkers
forutsetninger for å være bærekraftig og relevant, samt vår evne til å kunne følge opp alle de
tilknyttede organisasjonene ved behov.
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Søknad fra Dance & Sing (D&S)
Gruppen har eksistert i litt over ett år, hvor det fra starten av var et kor, men hvor de i år har
ekspandert til å være en sang & danse gruppe. De har god medlemsvekst og ønsker økt
aktivitet. De har et fungerende styre og har også laget vedtekter, de ligger nedenfor. Jeg har
etterspurt informasjon om de er formelt organisert i Brønnøysundregisteret og om de har en
bedriftskonto, denne informasjonen vil være klar til styremøtet.

Constitution
1. Definition:
The Dance & Sing (D&S) is a student group, open for everyone interested in singing and dancing,
from beginners to more experienced artists. This group aims to improve the student’s
community welfare through creative expression.
2. Activities:
- Weekly singing and dancing practices
- Potential performing at various events
3. Board and roles:
The S&D board consists of:
• Singing coordinator: organises and manages singing practices and performances
• Dancing coordinator: organises and manages dancing practices and performances
• Information director: responsible for internal and external communication and marketing
4. Elections:
The S&D group elections follow the democratic system and holds an election at the beginning of
each semester. Current board members have the right to extend their position for a successive
term, if agreed upon by a simple majority. Additional elections can be held if needed.
5. Rules and regulations:
Harassing, bullying and any inappropriate behaviour, such as intentional damage of property, can
lead to expulsion from the group by a 2/3 majority vote.
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Søknad fra Mannskor i Nord
«Det nye opprettede mannskoret som vi har valgt å kalle Mannskor i Nord ønsker å bli
tilknyttet Studentorganisasjonen i Bodø. Vi har på kort tid samlet 18 sangglade menn ved
universitetet, hvor 17 er studenter og 1 er lektor.
Det er ikke alle som kan delta i like høy grad, men de fleste har vist interesse til å være aktive
deltagere å skape et kor som skal stå sterkt de neste årene og være et sosialt miljø samt noe
til å bidra med ved Nord universitets arrangementer gjennom året.
Vi har anskaffet øvingsrom, som vil bli musikkrommet (rom 1444), og kommer til å ha første
øving der onsdag 28.10.20. Inntil nå har vi hatt møter får å diskutere våre langsiktige og
kortsiktige mål.
Vi har fått en av deltagerne til å prøve seg som dirigent, og vi vil vurdere å gi vedkommende
et symbolsk honorar for å vise at vi trenger hans kompetanse til å løfte koret til et
oppegående musikalsk nivå.»

Søknad fra Storm
«Hei!
Vi i «Storm» sender inn denne søknaden med et ønske om å bli en forening under
Studentorganisasjonen i Bodø. Vårt mål er å gi studenter ved Nord Universitet Bodø en
mulighet til å komme seg ut i og oppleve naturen i Bodø og omegn. Dette skal vi oppnå
gjennom en rekke arrangerte turer, kurs og relevante foredrag. Ved å organisere oss under
SOB håper vi at Storm får en sterk grunnmur og blir en studentforening som kan nå ut til
flest mulig studenter som ønsker et slikt tilbud.
Per dags dato er vi fortsatt veldig tidlig i oppstartsfasen. En søknad om å bli en organisasjon
har blitt sendt inn til Brønnøysundregisteret og vi venter fortsatt på svar. Totalt 7 personer
har blitt valgt inn i styret som består av:
• Leder - Maiken Dragelid Skår
• Nestleder - Kristin Thrane
• Økonomiansvarlig - Vilde Skramstad Eriksen
• Informasjonsansvarlig - Jenni Kittilsen
• Turansvarlige - Aslak Svege Lindeland og Nora Bunæs Nilsen
• Styremedlem - Maren Synnøve Moen»
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Forslag til vedtak:
- Sing & Dance blir tatt opp som en tilknyttet organisasjon av Studentorganisasjonen
i Bodø forutsatt at gruppen blir godkjent i Brønnøysundregisteret. Eventuelle
oppstartsmidler utbetales når bedriftskonto er opprettet. Sing & Dance vil kunne
motta studentsosiale midler fra SOB etter etablering av bedriftskonto i bank.
- Mannskor i Nord blir tatt opp som en tilknyttet organisasjon av
Studentorganisasjonen i Bodø forutsatt at gruppen blir godkjent i
Brønnøysundregisteret. Eventuelle oppstartsmidler utbetales når bedriftskonto er
opprettet. Mannskor i Nord vil kunne motta studentsosiale midler fra SOB etter
etablering av bedriftskonto i bank.
- Storm blir tatt opp som en tilknyttet organisasjon av Studentorganisasjonen i Bodø
forutsatt at gruppen blir godkjent i Brønnøysundregisteret. Eventuelle
oppstartsmidler utbetales når bedriftskonto er opprettet. Storm vil kunne motta
studentsosiale midler fra SOB etter etablering av bedriftskonto i bank.
Vedtak: Forslag vedtatt

18/20-21: Opptak av undergruppe
Studentorganisasjonen har siden nedleggelsen av studentavisa Ventus hatt ambisjoner om å
gjenopprette en form for studentavis. På bakgrunn av dette har vi støttet oppstarten av
studentpodcasten (u)seriøst. Denne podcasten er nå blitt til en redaksjon på fire og er
tilknyttet journalistikkmiljøet gjennom studenter i redaksjonen samt tilgang på
journalistmiljøets utstyr. I oppstarten av podcasten har SOB betalt kostnadene ved
produksjon og markedsføring. ca. kr 3000,-. Disse midlene er tatt fra midlene vi mottok ifm.
med oppløsningen av Ventus, som hittil har ligget fryst ett år. Ventus var organisert som en
undergruppe under SOB, og det er derfor naturlig at vi diskuterer hvor vi mener (u)seriøst
bør plasseres. En undergruppe er beskrevet slik i våre vedtekter (§11):
11.1 Undergrupper er organiserte studentgrupper som eies av SOB
11.2 Studenttinget vedtar opptak av undergrupper
11.3 Undergrupper rapporterer til Studenttinget
11.4 Krav for å bli vurdert til opptak:
10.4.1 Et styre bestående av minst 3 personer
10.4.2 Vedtekter som inneholder formål og type medlemskap
Vedtak:
Styret anbefaler at (U)seriøst går inn som en tilknyttet organisasjon til SOB. Leder får ansvar
for å videreføre dialogen
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19/20-21: Studentting 3
Studenttinget er organisasjonens besluttende organ mellom årsmøtene, og det avholdes minst 5
studentting hvert år. Studentene ved campus Bodø er representert gjennom delegater fra
studentforeningene ved hvert fakultet, fordeling av delegater er basert på studentantall.
Studenttinget holdes som regel for åpne dører, alle medlemmer og inviterte på observatørlisten har
rett til å møte med tale- og forslagsrett på Studenttinget, delegater har i tillegg stemmerett.
Studenttinget er vedtaksdyktige når minimum 2/3 av delegatene er til stede.
Saksliste

1. Konstituering
a. Godkjenning av innkalling.
b. Valg av møteleder.
c. Valg av referent.
d. Valg av tellekorps.
e. Valg av protokollunderskrivere.
f. Godkjenning av saksliste.
g. Godkjenning av forretningsorden.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referater (fra styremøte 4)
Orienteringer (fra sist studentting og fremover)
Valg
Strategi - Studentinord
Spørretimen
Eventuelt

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner sakslisten for Studentting 3 med eventuelle endringer som fremkom i møtet.

Vedtak:
Styret godkjenner sakslisten for Studentting 3 med eventuelle endringer som fremkom i møtet.
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Orienteringssaker:
14/20-21: Runde rundt bordet – hva jobber vi med om dagen
15/20-21: Status på samarbeidsavtaler
16/20-21: Status studentdemokratiet
Eventuelt
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