Sentralstyremøte 5-21/22

Dato: 24.11.21
Klokkeslett: 15:00-16:00
Møtested: Nord universitet ved Mo i Rana
Møte innkalt av: Eugen Sebastian Hovden Haush
Deltakere: Edward Glorud Sveen, Amund Stenland, Lisa Sofie Pleym Olsen, Chanice Sørlie
Johansen, Fredrik Langseth, David Aleksander Bjørsvik. Organisasjonskonsulent Hilde Iren
Hardy
Les: innkalling og dagsorden
Ta med: -

Vedtakssaker
VS 18/21

Godkjenning innkalling
Innkallingen ble utsendt etter avtale 12.11.21.
Forslag til vedtak: innkallingen godkjennes.
Godkjenning dagsorden

VS 19/21

Dagsorden ble sendt ut etter avtale 12.11.201
Forslag til vedtak: dagsorden godkjennes.
Godkjenning av møteleder og referent
Sentralstyret vedtar møteleder og referent.

VS 20/21

Forslag til vedtak: Eugen Sebastian Hovden Haush blir møteleder
og Hilde Iren Hardy blir referent.
Hvor årsmøtet til SON skal avholdes

VS 21/21

Årsmøtet nærmer seg, og det kan være greit å bestemme hvor vi
skal ha årsmøtet. Tanker å ha før møtet: Hvor er det kapasitet.
Hvor er de beste forholdene for å ha et årsmøte. Hvilket sted har
best sovemuligheter.
Forslag til vedtak: Avgjøres i møtet

s

Drøftingssaker
DS 10/21

Samling for studenter i råd og utvalg
Vi i SON tenker å ha en samling for studenter i råd og utvalg
tentativt 10. februar. Dette har som mål at studenter på tvers av
råd og utvalg skal kunne komme med innspill, tilbakemeldinger og
ideer. Samt nettverksbygging.

DS 11/21

Felles nettside.
Hvordan er status for arbeidet med felles nettside. Hva blir veien
videre.
Kursing av ansatte i studentdemokrati

DS 12/21

Hvordan kan SON arbeide med kursing av ansatte ved Nord
universitet og Studentinord.

DS 13/21

Status handlingsplan
Hvordan er status med tanke på handlingsplan.

Orienteringssaker

OS 6/21

Orienteringsrunde
Orienteringsrunde bland medlemmene om hva som skjer i
Studentorganisasjonen Nord og i regionene.

EV 5/21

Eventuelt
Saker til eventuelt fremmes i forkant av møtet, og innsettes under
VS-X/21 Dagsorden. Det fattes normalt ikke vedtak i slike saker.
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Eugen Sebastian Hovden Haush
Leder, Studentorganisasjonen Nord
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