
Styremøte 3/21-22   
Referat 

  
Dato: 08.10.2021, 12.15-14.30   
Sted: Saga   
Innkalt: Pernille Fredriksen, Gabriel Brunvoll, Adrian Kirkeby Reftun, Julia 
Kristine Tidem Føllesdal, Lars Glomsvoll og Chanice Sørlie Johansen.  
  
Til stede: Pernille Fredriksen, Gabriel Brunvoll, Adrian Kirkeby Reftun, Julia 
Kristine Tidem Føllesdal, Lars Glomsvoll og Chanice Sørlie Johansen.  
  
Saksliste   
  
Vedtakssaker   
13/21-22: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 8. oktober 2021   
14/21-22: Studentting 2  
15/21-22: Oppfølgning engasjementshelg  
16/21-22: Valgreglementet  
17/21-22: Økonomisk søknad  
  
  
  
Orienteringssaker:  
8/21-22: Evaluering engasjementshelg     
9/21-22: Evaluering tillitsvalgtopplæring  
10/21-22: TV-aksjonen  
11/21-22: Status i SOB  
  
Eventuelt  
- Status foreninger 
- Status tilknyttede organisasjoner 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  



Vedtakssaker  
  

13/21-22: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til 
styremøtet 8. oktober 2021   
  
Forslag til vedtak:   
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 8. oktober 2021  
 
Vedtak: Styret godkjenner Innkallingen  
  

14/21-22: Studentting 2  
  
Faste saker på Studenttinget er:   
Konstituering, referater, orienteringer, spørretimen, rapporter og eventuelt.  
  
Forslag til 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. Åpningsdebatt  
3. Referater  

• Styremøte 3  
4. Orienteringer  

• Arbeid siden Studentting 1 og fremover  
5. Økonomisk støtte til Samfunnet i Bodø  
6. Valg av representanter til Bodø Studentråd  
7. Spørretimen  
8. Eventuelt  

   
  
Forslag til vedtak:   
Styret godkjenner sakslisten til Studentting 2.     
 
Vedtak: styret godkjenner sakslisten med en endring- Adrian skal orientere studenttinget 
rundt prosjektet «studentbyen Bodø».  
   
 
 
 
 



15/21-22: Oppfølgning engasjementshelg  
  
Tidligere i perioden til SOB diskuterte styret å arrangere en form for oppfølgning etter 
engasjementshelgen. Styret bør sette ned en arbeidsgruppe som tar ansvar for planlegging 
og arrangering av en slik oppfølgning.   

  
Forslag til vedtak:   
Styret vedtar arbeidsfordelingen fordelt på møtet.     
  
  
Vedtak: Styret vedtar arbeidsfordelingen: Pernille og Lars skal se på oppfølgingen av 
engasjementshelgen  
 
  
  

16/21-22: Valgreglement  
  
Grunnet utsatt studiestart har organisasjonen mindre tid mellom slutten av fadderperioden 
og en rekke aktiviteter i september. For at valgreglementet skal kunne få best mulig 
behandling er det ønskelig å ta valgreglementet opp under Studentting 3 i stedet.   
  
  
Forslag til vedtak:   
Leder og nestleder ferdigstiller valgreglementet, og tar dette med til styremøte i forkant av 
Studentting 3.   
  
Vedtak:  
Leder og nestleder ferdigstiller valgreglementet, og tar dette med til styremøte i forkant av 
Studentting 3.   
 
  
  
  

17/21-22: Økonomiske søknader  
  
I henhold til økonomireglementet så settes 25% av SOB sitt årlige tilskudd av studentsosiale 
midler til en søkbar post. Denne potten kan søkes på av foreninger og organisasjoner 
underlagt SOB. Det kan søkes om tilskudd til arrangement, utstyr eller en annen form for 
studentrettet aktivitet. Det kan og søkes om underskuddsgaranti.   
 
Studentforeningen Inter sendte inn en søknad til oss 4. oktober om 15 000,- til en 
julekalender.  
  
  
Vedtak: Inter sin søknad blir ikke vedtatt i styret og er med det avslått.  



Orienteringssaker:  
  
8/21-22: Evaluering engasjementshelg     
 Vedtak: Styret er orientert og lager en rapport som kan benyttes av neste SOB-styret 

9/21-22: Evaluering tillitsvalgtopplæring   
 Vedtak: Styret er orientert   

10/21-22: TV-aksjonen   
 Vedtak: Styret er orientert  

11/21-22: Status i SOB    
 Vedtak: Styret er orientert  

  
Eventuelt  
 

• Status foreninger 
• Status tilknyttede organisasjoner 

  
 


