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Sak 14-19 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
●

Godkjent

Sak 15 -19 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
●

Godkjent

Sak 16-19 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
●

Godkjent

Sak 17-19 – Oppføring av eventueltsaker
●

Sak fra Leder Trondheim: vil ha innspill på en intern sak på campus

Sak 18-19 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere
Leder Trondheim:
●
●
●

●

Bis dagen snart – ny arrangement kalender da den forrige ikke var så bra
Immatrikulering – gikk veldig bra, fikk spredt budskap om «mye for mange, noe for
alle»
Ble enige om «mye for mange noe for alle» motto før sommeren. Vil praktisere daglig
drift i alle ledd med dette i tankene. Vil spre slagordet slik at engasjerte kan finne
tilhørighet og samhold i dette.
Bis vegg? Vært på møter med campus ansvarlig, campusdirektør. Gikk videre fra
linjeforening – bygger på de samme prinsippene som stod bak linjeforenings-iden –
få flere med, engasjere og gi ALLE kunnskap om tilbudet BIS står for og gir. Mål to:
bedre samarbeid med ntnu og «Samfunnet».

●
●
●

Mye møter i andre organer, VT og Samfunnet for å gi BI og BIS en høyere stemme i
byen, påvirke mer og dyrke et bedre samarbeid på tvers av skoler.
Fadderuka – hjulpet mye, gått veldig bra og svært fornøyd med fadderstyret og
hvordan uken gikk
Jobbet med fusjon, digital plattform. Følte i likhet med leder Bergen at vi stod litt på
utsiden, men er blitt tatt tak i nå etter engasjement fra vår side.

Styreleder
●
●

Overlapping, god kommunikasjon med avtroppende, vellykket overlappingstid, vært
rundt på campusene og møtt de nye ledelsene, mye møtevirksomhet,
fusjonsarbeid – gjenstår en del kostnader og har diskutert disse. Holdt tett dialog
med styret.

FAG
●

●
●
●

Bra overlapping, mye i Juli og føler hun har fått en god innføring. Jobbet mye med en
prosjektgruppe kalt «fremtidens bachelor modell». Her jobbes det for å utbedre det
nåværende modellen, samt skape mer fleksibilitets og mer relevant.
Presentasjon av rapporter som omhandler ytringer og synspunkter rundt
studietilbudet på BI
Fusjonsarbeid, jobbet med brand og er i gang med prosessen om å gi union x et
navn. Navne-konkurranse på alle campuser
NSF planlegging, jobbet med PK Trondheim

Økonomi
●

●
●
●
●

●
●
●

dialog med økonomihuset for å lære hvordan ting fungerer, refusjonsarbeid – prøvd å
forkorte tiden på denne. Dette er en stor kostnad, ØA prøver å effektivisere det slik at
det blir mindre manuelt arbeid - noe som vil kutte kostnader betraktelig
ryddet mye i inkassoer, purringer, mm. – Funnet ut at inkassoene kommer av at det
er kommet mye regninger i overlapping/ferieperioder
vil jobbe for å Digitalisere fakturaene for god effektivitet og ryddighets skyld
VISMA mamut har blitt avsluttet da det er dyrt og ikke blir /har blitt brukt
Jobbet med MANAene, skal prøve å få en nasjonal avtale med hotellkjeder. Skal lage
en modell på dette slik at den beste løsningen blir valgt – på en nøye og godt vurdert
måte
Skal ha møte med Økonomiansvarlige og MANA´er for å sikre en bedre
regnskapsføring og økonomisk styring i organisasjonen fremover
Jobbe med crm-systemer i nærmeste fremtid
Skal ha møte med House Of Controll i september for å se på videre samarbeid.

Stavanger Leder

●
●
●
●
●
●

Nytt campus fører til økt standvirksomhet – skal ha møter om hvordan dette skal
fungere
Fadderuka – hjulpet en del til
Mye engasjement etter at det kom et nytt campus
Sitter i Brand gruppa i fusjonsprosessen
Jobbet med å få idretten på banen, satt i gang fotballag for både gutter og jenter.
Skal få i gang et volleyballag og lokale avtaler tilknyttet dette.
Snakket litt med velferdstinget som skulle utvide og trenger representanter fra BIS
Stavanger

Leder Bergen
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

Kommet godt i gang og blitt kjent med rollen etterhvert som studie har kommet i gang
Fornøyd med ledelsen sin, god kommunikasjon og selvstyrte
Tatt opp engasjement-lyst da det er flere som vil engasjere seg og engasjere seg
mer
Hatt litt problemer med studentportalen, har sammen med leder Trondheim jobbet for
å komme mer inn i fusjonsprosessen
Satt nest-leder, eksternansvarlig
Slitt med å finne en representant til velferdstinget
200 ekstra studenter, HR linjen har vært populær. Liker engasjementet som har
kommer
God dialog med skole-ledelsen
Ny undergruppe, BIS cards- en gruppe på fire som skal spille spill, har fått
studentkroa annenhver tirsdag gratis. 3 nye idrettslag og grupper som har hatt lyst til
å starte opp allerede
Jobbet med ny utelivsavtale, spennende
Fadderuken, Fadderullanstyret stått på - har naturligvis vært noen hindre. Dette har
blitt håndtert og ledelsen har hjulpet til og fungert som en ressurs for fadderstyret.
Noen hendelser, men blitt håndtert. 2 saker ble også diskutert med administrasjonen.
Ikke fått klager. Fornøyd med fadderuken alt i alt, ledelsen har kommet tett innpå de
nye studentene og ser positivt på året som kommer. Studentene er enn så lenge
veldig fornøyde.
Legat i bis hvor det ligger mye penger som de ser på hvordan skal forvaltes. Lagt opp
en delvis plan på 3 spesifikke forslag til hva disse kan brukes til.
Veldedighetsorganisasjoner i sentrum hvor de skal starte en dialog med leder i
Charity. Håper på at halvparten av disse pengene går til studentsamfunnet og ellers
en stor del til veldedighet.

BI representant
●

Er imponert og ser lyst på det han hører

Sak 19-19 – Orienteringssak: økonomisk rapport

Økonomi
●
●
●

●
●
●
●

Legger frem hvordan vi ligger an så langt
Noen avvik, Trondheim har mer inntekter enn hva som er satt av.
Medlemskontingent: den fra høsten ble utbetalt likt som den på våren, fører til
mangel på billag for våren og får derfor ikke regnskapsført det. Det er problematisk
og skal jobbe med å få dette billaget for plass.
Ellers noen bilag som mangler, skal samle alle
Ligger likt som i fjor, ingen store differanser
Har vært i dialog med Økonomihuset for å forstå kostnadene. Har ikke helt oversikt
over nye poster tilknyttet til fusjonen.
Revisorkostnader, viktig med en revisorrapport for organisasjonen som en helhet og
ikke en fra hvert campus

Sak 20-19 – Orienteringssak: Fusjon- veien videre
Styreleder 31. oktober – alt skal være klart
Landsmøte 10.november.
Digital plattform – nettside snart klart, fått kontakt med webredaktør, skal være klart til midten
av september. Først og fremst får SBIO sin info inn da deres side har «crashet». Ligger godt
i rute
Økonomi - samle økonomien i DNB, håper å få de som en generalsponsor for hele
organisasjonen på alle campuser.
Brand – navneforslag, avgjørelse 2. september. Ligger godt ann og prosessen en god. Har
vært en navnekonkurranse på alle campusene.
Politikk – søknad sendt inn til NSO. Forhåpentligvis er hele organisasjonen snart meldt inn
etter behandling. Jobber med å få en fast person på stortinget som kan ha kontakt med
organisasjonen.
Vedtekt – de har kommet godt i gang, passer på at lokale vedtekter ikke motstrider de
sentrale – og omvendt. Får juridisk bistand. Reist spørsmål om man skal ha sentrale
vedtektsett og lokale retningslinjer.
Jobber også med å hjelpe hverandre på tvers av fusjons gruppene.
Alt i alt ligger vi godt an.
Økonomi – gjort en analyse om man skal slå sammen fag og ekstern i styret.
Leder Trondheim - Hvor lenge skal sentralledelsen sitte?
Styreleder – blir bestemt 16. sep.

Enten fra 01.01.20 i ett år eller 18 mnd. Forslag om at sbio bytter slik at de også setter hver
høst.
Til neste møte må vi få på plass stillingsannonser og hva vi skal stemme over på lm.
Hva om noen fra lokal ledelsen søker? Noe vi må ha en plan på.
Lørdag 9. november blir alle invitert til ballet til sbio. Landsmøte 11. november på campus
Oslo.
Sak 21-19 – Diskusjonssak: Hvordan få tettere samarbeid mellom lokale ledelser – Leder
Trondheim
Leder Bergen
●

Få med campus Oslo på vinterlekene. Det å samarbeide med de forskjellige store
arrangementet er noe jeg ser potensialet i, har sett mye på dette og muligheter for
felles kontrakter, eks fadderkontrakt. Retningslinjer på forskjellige arrangementer.
Nasjonale avtaler.

Styreleder
●
●

Nasjonale avtaler. Fusjonen vil gjøre det lettere å få til disse
Måten ledelsene samarbeider på blir opp til verv for verv. NSF, opp til speilende verv
å bli enige om hva som fungerer best for dem.

Leder Bergen
●

●
●
●

Fortsette med en god dialog med speilende verv og ta med SBIO på dette. ta ansvar
og inkludere dem på best mulig måte. Et arbeid man burde begynne med nå på
høsten av.
Noe for workshoppen på NSF
Ledelsene lokalt, sett seg inn i kulter på de andre campusene og se hvor man kan
lære og hvor man kan lære bort.
Ser på muligheter for en kommunikasjonsplattform mellom campusene

Fag
●
●

Standardisert prosesser. Samle informasjon på veldig mange forskjellige måter i dag,
dette kan forbedres. Skape en portal hvor man kan samle informasjon?
Viktig for mana og få bedre orden i markedsavtalene slik at vi ikke blir oppfattet som
profesjonelle.

Økonomi
●

Gode på dette allerede, en facebookgruppe hvor de kommuniserer godt på.

Sak 22-19 - Orienteringssak/diskusjonssak: BIS vegg på campus Trondheim – leder
Trondheim jobber for en BIS vegg på campus og vil ha innspill rundt dette.
Leder stavanger

●

Har en vegg, men er mye gjemt

FAG
●

Om man får til en vegg som er oppdatert, den forrige var en mer pride vegg for BIS

Leder Bergen
●

KU har en vegg de henger på do med alle arrangementer. Har fungert bra.

Sak 23-19 – Orienteringssak – NSF
Styreleder
●

Legger frem tidsplanen

Leder Trondheim
●

Se på muligheter for å vise bygget til de andre ledelsene helt enkelt

Sak 24-19 - EQUIS re-akkreditering – studentrapport
Styreleder
Skal bli akkreditert
En rapport fra BI, en rapport fra studentorganene
Intervjurunde av studenter, fagansvarlig i bis og sbio som tar ansvar her
Sak 25-19 – Behandlingssak: Styremøter høst 2019
Satt og lukket
Sak 26-19 – Behandlingssak: konstituering av alumni styrerepresentant
Styreleder legger frem forslag om å ikke gjøre dette nå. For vår egen del og en eventuell
representant som kommer til skal ha to møter, samt en fusjonsprosess vil det være
hensiktsmessig å ikke ta dette. fortsette med styret som sånn det sitter nå.
Vedtatt og lukket sak.

Sak 27-19 – Eventuelt saker

●

Internsak.

