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Styremøte 5/20-21
Dato: 15.01.2021, 14.00-15.30
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, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik, Hilde I. Hardy.

Saksliste
Vedtakssaker
20/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 15. januar 2021
21/20-21: Økonomisk søknad – karrieredagen for lærerstudenter 2021
22/20-21: Økonomisk støtte til foreninger med politisk tilknytning
Orienteringssaker:
18/20-21: Runde rundt bordet – hva jobber vi med om dagen
19/20-21:
20/20-21: Status på samarbeidsavtaler
21/20-21: Status studentdemokratiet
Eventuelt:
Velferdsforum
Styretur
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Vedtakssaker
20/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 15. januar 2021
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 15. januar 2021.
Vedtak:
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 15. januar 2021, to
diskusjonssaker ble satt opp på eventuelt.

21/20-21: Økonomisk søknad – karrieredagen for lærerstudenter 2021
Navn på arrangement: karrieredagen for lærerstudenter 2021
Søknadssum: 30 000,Beskrivelse av arrangement:
«Karrieredagen skal være en plattform for nyutdannede, og snart ferdigutdannede lærer
hvor de kan møte kommunene (arbeidsgiverne) og se hvilke arbeidsmuligheter som er
der. I tillegg skal det gi informasjon om hvordan arbeidslivet som lærer er, og virke
engasjerende gjennom historier fra arbeidslivet. Deltagelse er gratis for studenter, og har
en avgift for kommunene som skal delta. Tilbudet gjelder studenter ved alle campus for
på nord, og andre som eventuelt ser nytten av det.»
-

Åpent for alle studenter
Alkoholfritt
Faglig innhold
Gratis deltakelse

Totale inntekter: 40 000
Totale kostnader: 59 000
Budsjettert resultat: -19 000
Budsjettert antall deltakere: 20 stk

Vedtak:
Styret i studentorganisasjonen i Bodø innvilger en underskuddsgaranti til karrieredagen for
lærerstudenter med 20 000,-
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22/20-21: Økonomisk støtte til foreninger med politisk tilknytning
Studentorganisasjonen i Bodø er blitt kontaktet angående vår posisjon på økonomisk støtte
til foreninger med politisk tilknytning. Vi bør derfor ta opp hvor vi står hen på en slik sak, og
eventuelt hvor man trekker streken. Hvis man f.eks ikke kan gi til en partipolitisk
organisasjon, kan man fremdeles gi til organisasjoner som har tunge politiske syn? Har det
noe å si om de er en tilknyttet organisasjon?
Vedtak:

Studentorganisasjonen i Bodøs formålsparagraf presiserer organisasjonens partipolitiske
uavhengighet, økonomisk støtte til partipolitiske organisasjoner kan derfor ikke tilstedes.
Ytterligere kan SOB ikke ta opp partipolitiske organisasjoner som tilknyttede organisasjoner
eller undergrupper.

Orienteringssaker:
18/20-21: Runde rundt bordet – hva jobber vi med om dagen
Leder: Orienterer om koronasituasjonen, herunder restriksjoner og status rundt
eksamensgjennomføring, åpne studiesteder, og andre relevante forhold. En del utfordringer
med den internasjonale fadderperioden da det råder en del usikkerhet rundt hvor mange
som faktisk kommer. Samlokaliseringsprosjektet er initiert. Studentinords prosjekt
«velferdsløftet» er igangsatt.
Nestleder: Orienterer om status på organisasjonskontorprosjektet, samt utarbeidelsen av et
«studentdemokrati for dummies»-hefte, i tillegg til diverse promoteringsplaner ifm. nyvalg.
Har også jobbet en del opp mot UKA 2022 og det nye styret (leder og nestleder), resterende
styre velges på SOBs årsmøte 14. april 2021.
Økonomiansvarlig: Arbeider med innsamling av nødvendig informasjon til fordeling av
semesterbaserte studentsosiale midler, disse skal etter planen utdeles på studentting 4, 10.
februar. Har også bistått SOT med en innføring i hvordan vi deler ut studentsosiale midler.
Velferdsansvarlig: Jobber med velferdsforumet og tar sikte på at det etableres i slutten av
januar. Det diskuteres i styret om hvor stort dette forumet skal være. Velferdsansvarlig tar
med seg innspillene i utformingen av forumet.
Informasjonsansvarlig: Sitter i arbeidsgruppe som skal forbedre informasjonen på nord.no
om universitetets studietilbud. Jobber ellers fortløpende med grafisk arbeid.
Internasjonalt ansvarlig: Følger utviklingen av den internasjonale fadderperioden, og
forbereder seg til møte i internasjonalt utvalg.
Markedsansvarlig: Avtale om klatretimer i Mørkvedhallen Klatresenter er klar, og BOSI
starter opp med 1 trening ukentlig, men rammer for å doble tilbudet. Studentinord betaler
for dette tilbudet, og har vist stor samarbeidsvilje i dette prosjektet. Jobber ellers med å
forsøke å få på plass en studentkafe i byen, dette arbeidet har stagnert litt etter de nye
koronarestriksjonene.
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Fag- og læringsmiljøansvarlig: Leder orienterer på vegne av fag- og læringsmiljøansvarlig.
Avventer arbeidet i en arbeidsgruppe som skal se på kvalitetsindikatorer i høyere utdanning.
Følger også opp tillitsvalgtordningen og mentorordningen.

19/20-21: Status på samarbeidsavtaler
De overordnede avtalene med Nord universitet og Studentinord som danner majoriteten av
vårt inntektsgrunnlag er snart ferdigforhandlet. I slutten av januar skal det være et felles
møte med begge hvor vi meisler ut de gjenværende detaljene.
Avtale om klatretimer i Mørkvedhallen Klatresenter er klar, og BOSI starter opp med 1
trening ukentlig, men rammer for å doble tilbudet. Studentinord betaler for dette tilbudet,
og har vist stor samarbeidsvilje i dette prosjektet.

20/20-21: Status studentdemokratiet
Mange nyvalgte styrer i studetforeningene, 4 av 5 vil ha nye ledere ila. utgangen av januar,
dette krever at vi er på og tilgjengelige for de nye. Det er gledelig at det har gått så bra i
rekrutteringen mtp. det foregående korona-året.

Eventuelt:
Velferdsforumet
Jobber med velferdsforumet og tar sikte på at det etableres i slutten av januar. Det
diskuteres i styret om hvor stort dette forumet skal være. Velferdsansvarlig tar med seg
innspillene i utformingen av forumet.

Styretur
Det besluttes at man forsøker å få til en styretur i februar om forholdene tillater det.
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