
Referat styremøte 4/21-22 
 

Dato: 09.11.2021, 18.00-20.00  
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, Chanice Sørlie Johansen og Hilde Iren Hardy 
 
Saksliste  
 
Vedtakssaker  
18/21-22: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 8. oktober 2021  
19/21-22: Studentting 3 
20/21-22: Valgreglement 
21/21-22: Julebord for foreningene  
22/21-22: Økonomisk søknad 
 
 
 
Orienteringssaker: 
12/21-22: Status i foreningene 
13/21-22: Fadderundersøkelse    
14/21-22: Julegrantenning 
 
Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtakssaker 
 

18/21-22: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til 
styremøtet 9. november 2021  
 
Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 9. november 2021 

Vedtak: Styret godkjenner innkallingen  

 

19/21-22: Studentting 3 
 
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 4 
4. Orienteringer 

- Arbeid siden Studentting 2 og fremover 
5. Valgreglement 
6. Valg  
7. Spørretimen 
8. Eventuelt 

 
 
 
Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner sakslisten til Studentting 3    
  
Vedtak: Styret godkjenner sakslisten til Studentting 3 

 
 



20/21-22: Valgreglement 
 
Det ble under Studentting 5 før sommeren vedtatt at det nye styret skulle ta over arbeidet 
med et valgreglement for SOB. Vi har nå fått laget frem et nytt utkast, som må gjennom i 
styret.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Styret vedtar valgreglementet med de endringene som kom frem under møtet.    
 
 
Vedtak:  
Styret vedtar valgreglementet med de endringer som fremkom i møtet. 
  

 
 
 

21/21-22: Julebord for foreningene 
 

Som en takk for innsatsen foreningene har lagt ned denne perioden ønsker SOB å arrangere 
et julebord for foreningene og de nyvalgte medlemmene av foreningene. Et slikt 
arrangement vil innebære både planlegging og midler. Leder har vært i kontakt med 
kantinen for leie av lokaler. Det bør og diskuteres eventuell underholdning under middagen.  
 
Forslag til vedtak: Styret vedtar arbeidsfordeling og budsjett for julebordet slik det fremkom 
på styremøtet.  
 

Vedtak: Styret vedtar at alle i styret bidrar, men at de fordeler arbeidet der det faller seg 
naturlig.   

 

 
21/21-22: Økonomisk søknad  
 
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.  

Bodøstudentenes Idrettslag (BOSI) sendte inn en søknad til oss 25. oktober om 10 000,- til 
deltakelse på turnering for idrettslaget. 

 



Vedtak: Styret vedtar å innvilge 10 000,- til BOSI sin deltakelse på turnering for idrettslaget 

 

Handelshøgskolens Studentforening (HHS) sendte inn en søknad til oss 8. november om 
7000,- til julebord for sine engasjerte.  

Vedtak: Styret vedtar å innvilge 3000kr til HHS sitt julebord 

 

 

 

 

 

Orienteringssaker: 
 
12/21-22: Status i foreningene    
 
13/21-22: Fadderundersøkelse  
                                                  
14/21-22: Julegrantenning  
 
Styret er orientert 
 
Eventuelt 
 
 

 


