SAKSPAPIRER

SAKSPAPIRER
6. september 2018
Handelshøyskolen BI - campus Oslo

Styremøte BI Studentsamfunn, 06.09.2018

INNHOLDSFORTEGNELSE
Sak 44-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 45-17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
Sak 46-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
Sak 47-17 – Oppføring av eventueltsaker
Sak 48-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere
Sak 49-17 – Orienteringssak: Valg av eksternt styremedlemt
Sak 50-17 – Orienteringssak: Økonomisk oppdatering 1. halvår
Sak 51-17 – Orienteringssak: Semester-strategi ved lokalavdelinger
Sak 52-17 – Oritenteringssak: Fusjon mellom BIS og SBIO
Sak 53-17 – Orienteringssak: Status Vinterlekene 2019
Sak 53-17 – Orienteringssak: GDPR
Sak 54-17 – Orienteringssak: Innmelding NSO

Side 2

Styremøte BI Studentsamfunn, 06.09.2018

Sted:

BI Nydalen

Tid:

1200 - 1500

Sak 44-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 45-17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer og adm. HR som referent.

Sak 46-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra styremøte.
Sak 47-17 – Oppføring av eventueltsaker
**Saker til eventuelt kan ikke behandles**
Sak 48-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere
Bakgrunn: Lokale ledere og styret redegjør for aktiviteten til BIS siden forrige styremøte.

Sak 49-17 – Behandlingssak: Valg av Eksternt styremedlem(BI)
Bakgrunn:
Yngve Kveine har hatt en funksjonstid frem til 1.07.2018 som eksternt styremedlem i BI
Studentsamfunn. Styreleder legger frem forslag om å videreføre Yngve som styremedlem i BIS.
Forslag til vedtak: Styret godkjenner valg av Yngve Kveine som styremedlem i BIS med funksjonstid
frem til 31.12.19.
Styret godkjenner forslag til vedtak. Yngve Kveine sitter som styremedlem frem til 31.12.19.

Sak 50-17 – Orienteringssak: Økonomisk oppdatering 1. Halvår
Bakgrunn:
Økonomiansvarlig legger frem status på økonomien i BIS per første halvår 2018.
Økonomien er bra. BI-Studentsamfunn er likvid, og det foreligger iIngen store avvik. Man har sett
problemet med enkelte utestående kundefordringer. Man jobber nå med å få inn en inkassoordning.
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Sak 51-17 – Orienteringssak: Semester-strategi ved lokalavdelinger
Bakgrunn:
Ledere av samtlige Campus legger frem strategi/plan for kommende semester og skoleår med
hovedtyngde på økt engasjement og tiltak ved de ulike campusene.
*Trygve mener det blir opp til ledelsen å være mer synlig på skolen. Dessuten skal man i større grad få til sosiale
happenings. Som BI-skolen med høyest tetthet av lokale studenter ser Stavanger det nødvendig å ta grep for å
gjøre det med attraktivt å spille på BIS sine idrettslag.
Espen har fått ny campus og har allerede sett hvordan dette har utspilt seg. Nytt engasjement og ny giv. Man
ser at søkertallene går opp. Leder av BI Tronheim vil i år se på hvordan han skal klare å kvitte seg med det
hiarkiet som har vært i Tondheim. Han skal senke terskelen for at studenter skal kunne komme til BIS å spørre
om alt mulig.
Toril vil satser med på at førsteklassingene kommer inn i varmen, da både i BIS, men også at er med på
arrangementene som arrangeres på skolen. Det skal ikke være nødvendig å kjenne noen. Videre vil Bergen ta et
tak i kompetanseoverføringen ved campus. Dette har ikke fungert nok i år. BIS Bergen arrangerer workshop
med de andre studentorganisasjonene i Bergen. Her skal de dele erfaringer om hva de mener har funket/ikke
funket.

Sak 52-17 – Orienteringssak: Fusjon mellom BIS og SBIO
Bakgrunn:
Styreleder gir en oppdatering på status i fusjonsarbeid mellom SBIO og BIS. Det foreslås en ny
tidsplan på fusjonsprosess som vil være lenger enn plan vedtatt til landsmøte.
*Styreleder informerer om at vi er litt bak skjemaet. Et ekstraordinært landsmøte vil ikke finnes sted nå før jul,
jf. Den originale fusjonsprosessen. Det tas sikte på å fortsette prosessen i jan/feb neste år.
Det er ønskelig fra styreleder sin side å starte opp med workshops på alle lokalavdelingene når prosessen
starter opp igjen neste semester.

Sak 53-17 – Orienteringssak: Status ved Vinterlekene 2019
Bakgrunn: X
Som et resultat av at man ikke får være på Storefjell grunnet oppussing, leter man nå etter andre
tilbud som gjør at de økonomiske rammene ikke øker uhensiktsmessig mye.

Sak 54-17 – Orienteringssak: GDPR

Bakgrunn:
BI-studentsamfunn har foretatt en gjennomgang av personvern etter den nye
personvernsforordningen. Administrerende HR vil orientere om de endringene som er gjort.

Det vil bli gjort ulike endringer, spesielt ift. Rekruttering. Se vedlegget.

Sak 55-17 – Orienteringssak: Innmelding NSO

Bakgrunn:
NSO krever at BIS og SBIO har et felles organ som vedtar studentpolitikk trenges dette organet
å utarbeides å vedtas i organisasjonenes høyeste organ.
Styreleder orienterer videre om saken.
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