Styremøte 6/20-21
24.03.2021

Teams
17.00 – 18.30

Styremøte 6/20-21
Dato: 24.03.2021, 17.00-18.30
Sted: Teams
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: Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie
Thielemann, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik, Hilde I. Hardy.

Saksliste
Vedtakssaker
23/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 24. mars 2021
24/20-21: Årsmøte – godkjenning av saksliste
Orienteringssaker:
21/20-21: Runde rundt bordet – hva jobber vi med om dagen
22/20-21: Status på samarbeidsavtaler
23/20-21: Status studentdemokratiet
Eventuelt:
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Vedtakssaker
23/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 24. mars 2021
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 24. mars 2021.
Vedtak:
Vedtatt

24/20-21: Årsmøte 2021
Leder i SOB går gjennom forslag til saksliste for årsmøte. Styret bes komme med innspill og
kommentarer på dette ved behov. Forslag til sakspapirer ligger vedlagt i mail.

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner saksliste til årsmøtet.
Vedtak:
Styret godkjenner saksliste til årsmøtet med endringer som fremkom i møtet.
Styret vedtar at årsmøtet ikke kan gjennomføres i sin opprinnelig form og henstiller til leder
om å finne et hybrid-opplegg hvor man kan samle foreningenes delegater hver for seg.
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Orienteringssaker:
21/20-21: Runde rundt bordet – hva jobber vi med om dagen
Nestleder:
Arbeider med å ferdigstille dokumentet ”studentdemokrati for dummies” som har til
hensikt å forklare studentdemokrati på så enkel måte som mulig. Dette tror vi vil
senke terskelen for å involvere seg i studentdemokratiet og gjøre det mer tilgjengelig
for studenter flest.
Informasjon:
Arbeider med rekruttering til valg på årsmøtet. Uttrykker litt bekymring for at pga.
UKA 2020 ble litt amputert og at UKA2018 er lenge siden, at nok studenter ikke lenge
har et like tett forhold til hva UKA er for noe. Jobber derfor aktivt med dette og
hvordan man kan rekruttere studenter til verv både hos UKA men også til SOB.
Marked:
Arbeider hovedsakelig med to ting. En, ser på hvordan Nord man kan forbedre
kommunikasjon ut mot studentene. To, er i gang med et prosjekt sammen med
universitetet som heter ”studentforskning”, hvor målet er å koble bachelor- og
masterstudenter opp mot arbeidslivet slik at man kan løse oppgaver aktuelt for
nettopp arbeidslivet og gjennom dette få økt arbeidslivsrelevans og erfaring i sitt
utdanningsløp.
Økonomi:
Jobber med å få ferdigstille et regnskap, og se på hvordan neste års budsjett bør se ut. Har
også tatt på seg et oppdrag om hvordan man kan benytte velferdsfondet vårt i bedre grad.
Internasjonal:
Jobbet en del med internasjonale studenter, etter man har hørt at flere har mistrivdes.
Gjennom en ringerunde til internasjonale studenter og samtaler med ISU er
inntrykket de aller fleste var generelt sett fornøyd, gitt forutsetningene.
Fag- og læringsmiljø:
Jobber fremdeles med arbeidsgruppen om kvalitetsindikatorer for Nord universitet, altså
man prøver å finne ut hva som best mulig måler kvalitet i utdanningen. Har også fått noen
henvendelser angående eksamen. Tok i tillegg ansvar for å samkjøre prosjekt om å dele ut
alle studentpakkene til diverse studentboliger.
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22/20-21: Status på samarbeidsavtaler
- Overordnede avtaler med Nord universitet/Studentinord og hvordan dette vil påvirke
SOBs handlingsrom.
Disse avtalene er ferdigforhandlet og gir positive utsikter til en sunn og bærekraftig økonomi
i årene fremover.

23/20-21: Status studentdemokratiet
Vi er kjent med at flere styresammensettinger i foreningene er relativt nye, og legger merke
til et godt iver og nysgjerrighet. Vi skal være på tilbudssiden når det gjelder henvendelser fra
disse for å sikre at de har tilstrekkelig kompetanse og trygghet. Fag- og læringsmiljøansvarlig
og velferdsansvarlig bes ta kontakt med foreningene angående sine respektive områder.
I tillegg er vi i gang med et prosjekt hvor vi beskriver hva vi mener er den beste måten å sikre
opplæring og kompetanseoverføring hos tillitsvalgte fra klassenivå og helt til studentlederne.
Styret uttrykker bekymring for rekrutteringen til sentrale tillitsverv i SON. Dette er
hovedsakelig basert på at det ikke finnes noen klare lederkandidater eller konkurranse om
såpass prestisjefylte verv. På generelt grunnlag diskuteres det om vi har lykkes med
omorganiseringen av SON/studentparlamentet, og at man bør gjøre en ny vurdering på
dette etter valget. Det enes om at det er et stort underskudd på informasjon, men spesielt
rekkevidden av informasjon og at derfor SON er til dels ukjent for engasjerte studenter, og i
hvert fall for studenter flest. SOB er enige om at vi ønsker å bistå i informasjonsarbeidet i
forkant av SONs årsmøte, og henstiller leder om å videreformidle dette inn i sentralstyret.

Eventuelt:
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