FINANSSTYREMØTE
Torsdag 13. desember 2012 kl. 16:30
Sted: Sangerhallen
Mat serveres fra kl. 16:00
SAKSLISTE
kl. 16:30
kl.

1. Protokoll fra Finansstyremøte 29. november 2012 v/DH
2. Innkalling og saksliste v/DH

Orienteringssaker
Kl. 16:35
3. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport
Vedtakssak
Kl 17:00

10. Byggeprosjekt / plassering av administrasjonen v/DH. Byggeprosjektleder
vil være tilstede under dette punktet.

Orienteringssaker fortsetter
Kl. 18:00
4. Driftsorientering v/NRH og EH
5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/RN
6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LN
7. Orientering fra UKA v/JE
8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
9. Orientering fra eiermøte i Mediastud as v/DH
Vedtakssaker
Kl. 18:15
11. Sammenslåing av Tormods kontor og GS-kontor i 4.etg v/RN
12. Budsjett 2013 v/NRH og EH
13. FS-bok v/RN
14. Godkjenning av nye GS-medlemmer v/RN
Kl. 19:00

Pause

Kl. 19:15

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker
Kl. 19:30
15. Felles julebord for gjengene på Samfundet i 2013
16. Deponeringsavtale for opptak med Nasjonalbiblioteket i Rana
Eventuelt
Kl. 20:00

Rekvirering av midlertidig hybel for FS.

Studentersamfundet i Trondhjem 2012-12-11
Nora Hermansen
Daglig leder
Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller FS-leder Dag Herrem
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FINANSSTYREMØTE
Torsdag 29. november kl. 17:00 på Sangerhallen

Protokollutskrift
Tilstede:
Finansstyret:

Dag Herrem, Magne Mæhre, Kristine Vedal Størkersen, Linn Haugen, Steinar
Bjørlykke, Lars Ramstad Alme (var til stede under Søndre Side-saken), Jørgen
Aarnes, Tormod Gjestland

Administrasjonen:

Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører:

Jørgen Espenes (UKA-13), Raine Nilsen (GS), Kasper Øvreness (GS), Martin
Svarva (Rådet), Berge Rannestad (DS)

Forfall:

Roar Arntzen

Referat:

Referat fra siste møte ble godkjent

Innkalling:

Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker
Omsetnings og arrangementsrapport utsatt til neste møte
Driftsorientering tatt til etterretning.
Orientering fra Gjengsekretariatet tatt til etterretning.
Rådet ba om at nye medlemmer i GS formelt blir vedtatt av FS.
Orientering fra Studentersamfundets leder ble tatt til etterretning.
Orientering fra UKA tatt til etterretning.
Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.
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Vedtakssaker
SAK 39/12:

Oppnevning av ny leder av Sceneteknisk Fond
Fondet er opprettet av Finansstyret med formål å finansiere investeringer i teknisk
utstyr til Studentersamfundets scener. Fondets styre består av fire personer, derav
en leder. Finansstyret oppnevner fire medlemmer, to av disse etter innstilling fra
Gjengsekretariatet. Finansstyret utpeker en leder. Representanter i styret sitter til ny
oppnevnes.
GS innstiller Ola “Toska” Myhre (FK/GS) som ny leder i Sceneteknisk fond.

VEDTAK:

Finansstyret oppnevner Ola Finneng Myhre som ny leder av Sceneteknisk fond.

Diskusjonssaker

Søndre Side
Dag Herrem redegjorde for situasjonen.
Rådet skal evaluere prosjektet Søndre Side og vil skrive en rapport på dette. De har fått oversendt
skriftlig materiale fra Samfundets administrasjon og Finansstyret og vil etter grundig gjennomgang av
dette ta en prat med involverte parter. Rådet tar sikte på å bli ferdig med rapporten sin til januar og
vil legge den fram på et medlemsmøte i slutten av januar.
Gjenstående arbeid på Søndre Side vurderes fortløpende. Noen ting er allerede avbestilt og
betalinger stoppet inntil videre. Det vil bli forhandlinger med de ulike partene om ansvar for
overskridelsene.
For at prosessen videre skal være så ryddig som mulig vil Finansstyret og administrasjonen jobbe
framover mens Rådet vil ta seg av evalueringen.

Budsjett 2013
Siden prosjekt Søndre Side har gjort et større innhugg i Samfundets likvider enn først antatt vil det
være fornuftig å utsette de store investeringene til etter 2013. Den vanlige driften kan gå som
normalt.
Styret har utarbeidet en søknad til Kulturrådet.
Dag Herrem vil på vegne av FS ta en runde med NTNU i håp om å få økt vedlikeholdsstøtten.
FS innstiller på at gjengenes budsjetter blir slik som presentert 1. november i år.
Administrasjonen har satt opp en innstilling til SBK sin langtidsplan hvor det foreslås at de store
investeringene utsettes til etter 2013. Det foreslås at FS setter opp en prioriteringsliste over planlagte
store investeringer de kommende årene.
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Møtet ble hevet kl.19:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 13. DESEMBER 2012

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Lars Ramstad Alme

Linn Haugen

Kristine Vedal Størkersen

Steinar Bjørlykke
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3. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport
Muntlig på møtet

4. Driftsorientering fra daglig leder




Utleievirksomheten går godt
Nora går ut i svangerskapspermisjon fra og med mandag 28.januar 2013. Er tilbake i jobb
igjen fra uke 47 i 2013.
Espen vikarierer som Daglig leder. Vikariatet går fra 1.janaur 2013 til 31. desember 2013.

5. Orientering fra Gjengsekretariatet
Muntlig på møtet.

6. Orientering fra Studentersamfundets leder
Muntlig på møtet

7. Orientering fra UKA
Muntlig på møtet

8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte torsdag 06. desember 2012
Til stede: Dag (FS), Linn (Styret), Magne (FS), Kasper (GS), Espen (Admin) og Raine (GS). Nora
(byggeprosjekt leder) var til stede under første punkt på dagsorden – Flytting av administrasjon.

Flytting av administrasjon
AU sin innstilling er at adm flytter til Prakthønerommet jfr. tidligere vedtak. Det kalles inn til et møte
med avtroppende og påtroppende KSG sjef for å drøfte omplassering av administrasjon. Møtet
avholdes før kommende FS møte.
Det jobbes videre med oppkjøp av Klostergata 26. Målsetningen er at man overtar KG 26 i løpet av
neste år. Administrasjon bør gis fullmakt til å forhandle frem en avtale om kjøp av KG26.

Søndre Side
Dag og Espen går gjennom økonomien i prosjektet for å se på om det er mulig å redusere kostnader.

Vedlikeholdsstøtte NTNU
Dag tar kontakt med Lindis for å drøfte økning av vedlikeholdsstøtten.

Budsjett 2013
FS-AU sin innstilling er at budsjett for 2013 vedtas som det foreligger.
Revidert langtidsplan foreslås vedtatt som den foreligger. Investering i røykventilering utsettes i
påvente av en bedre redegjørelse rundt potensiell inntjening. Ventilering av Klubben og Edgar
utsettes til 2014. Av større investeringer prioriteres kjøp av Kloster gata 26.
For øvrige investeringer har FS-AU følgende innstilling:
Investering i gulvbelegg i Knausgangen vedtas med en kostnadsramme på 120 000 kr. UKA
oppfordres til å se på muligheten for at de selv river gammelt belegg og avretter underlaget.
Utarbeidelse av en beredskapsplan vedtas med en kostnadsramme på kr 60 000.
Utbedring av belysning i Rundhallen vedtas med en kostnadsramme på kr 70 000.
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Endring av strømnettet for å separere ut strøm til Sesam vedtas med en kostnadsramme på kr
150 000.
Flytting av scenen i Edgar vedtas med en kostnadsramme på kr 100 000. Administrasjon bidrar med å
se på hvordan strømmen til scenen bør legges opp.

FS-bok/instruksendringer
FS boken foreslås vedtatt på FS møte 13.des 2012, slik den foreligger. Det vil være nødvendig å gjøre
enkelte endringer av FS boken. FS boken revideres og tas opp som en vedtakssak på FS møtet i
jan/feb 2013.

Internett
Saken behandles i NTNU systemet denne uken. Magne orienterer om saken når det kommer opp noe
nytt.

Eventuelt
Niclas Elvemo inviteres av GS til FS møtet i januar for å orientere om omstruktureringsprosessen i
Mediastud.
Omdisponering av gamle FS rom tas opp som vedtakssak på kommende FS møte. Innstillingen er at
MG og ITK overtar rommet. GS utarbeider saksgrunnlag.
Innstilling av nye GS medlemmer tas opp som sak på kommende FS møte.
Administrasjon ser på mulighetene for å etablere en varmtvannsbereder ved Dass Dass som forsyner
nordre sideloft og kuppelen med varmtvann.
Det er ønskelig å se på muligheten for å gjennomføre et felles julebord for alle gjenger til neste år.
Saken diskuteres på kommende FS møte.

9. Orientering fra eiermøte i Mediastud as v/DH
Muntlig på møtet

Vedtakssaker
10. Byggeprosjekt/Plassering av administrasjonen v/DH
Administrasjonen kom med følgende innspill til budsjett på FS-møte 29.november 2012:
Omplassering av administrasjon
SBK har lagt inn en post på kr 300 000 i langtidsplanen som skal dekke omplasseringen av
administrasjon. Utgangspunktet har vært at administrasjon skal flyttes til Selskapssiden.
Administrasjon har kommet frem til at den beste løsningen er å beholde dagens lokaliteter. Dette
med bakgrunn i de løsningene som er skissert på Selskapssiden, driften av huset, usikkerhet rundt
tidsperspektiv og kostnadene i forbindelse med omplassering. I forbindelse med byggeprosjektet må
det påregnes noen endringer av dagens lokaler. Administrasjon anbefaler at det settes av kr 50 000
til endringer av dagens lokaler.
Det må fattes en avgjørelse her slik at Byggeprosjektet kan få prosjektert ferdig i rimelig tid før de må
begynne ombygningen.

Sakspapirer til FS-møte 13.desember 2012
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Byggeprosjektleder kom med følgende innspill til FS-møtet 29.november.2012:
Hei!
Jeg har forstått det slik at som en konsekvens av gjennomgangen av budsjettet skal FS i dag diskutere
flyttingen av administrasjonen. Byggeprosjektet syns det er synd om administrasjonen blir værende
der den er i dag, da dette vil begrense mulighetene for å finne nye måter å benytte lokalet på. Vi har
derfor noen innspill til denne diskusjonen:
- Det er en fare for at man ikke får gjort så mye med problemene man har i DH i dag, da vi får mindre
frihet mtp. bruk av lokalet.
- (om)Bestemmer man seg og administrasjonen blir i DH må arkitektene forkaste mye av det de har
gjort til nå og begynne fra starten igjen. De vil få svært dårlig tid på å utarbeide et førsteutkast før
fristen 6.januar
- Hva er langtidsplanen med tanke på flytting av administrasjonen?
- Skal man bruke større summer på å pusse opp DH om alt skal forandres om 1-2 år?
- Hva ville KSG si dersom de måtte velge mellom SS(administrasjonen blir i DH) og oppussing av
DH(administrasjonen flyttes til SS)?
- Dersom administrasjonen ikke flyttes, ville man få mer ut av et byggeprosjekt i et annet lokale?
Med tanke på fremdriften til byggeprosjektet så er det ønskelig å få en avklaring i forhold til
administrasjonen så raskt som over hode mulig.
UKEhilsen
Nora Helen Lund Lyngra
Byggeprosjektsjef, UKA-13

Det er også utarbeidet et funksjonsprogram til Byggeprosjektet Daglighallen som er det arkitekter og
byggeprosjektleder skal jobbe ut i fra. Funksjonsprogrammet er laget på bakgrunn av
kartleggingsmøter avholdt med gjenger og administrasjonen. Funksjonsprogrammet finnes i eget
vedlegg til sakspapirene.
Historikk:
FS-møte 24. april 2012: SAK 11/12: Byggeprosjekt UKA-13
Profil og SBK innstiller Daglighallen – hele området – til byggeprosjekt UKA-13.
VEDTAK:
Finansstyret vedtar at Daglighallen blir byggeprosjekt for UKA-13 under forutsetning av at det skaffes
tilfredsstillende alternative lokaler for administrasjonen. Finansstyret kan ikke garantere at de lokaler
som i dag benyttes av administrasjonen kan fristilles.
Prosjektet søkes gjennomført som prosjektoppgave ved NTNU og med bistand fra et lokalt
arkitektkontor.
UKA-13 bes framlegge et forprosjekt for Finansstyret som viser hvilke arealer som skal omfattes av
byggeprosjektet.
Flytting av administrasjonen sendes umiddelbart på høring, fremmes som diskusjonssak på FS-møte
tirsdag 29. mai, med vedtak på FS-møte tirsdag 29. juni 2012.
FS-møte 26. juni 2012: SAK 22/12: Relokalisering av administrasjonen i forbindelse med UKA-13
byggeprosjekt Daglighallen UKA-13.
I forbindelse med at Daglighallen er vedtatt som byggeprosjekt for UKA-13 er det ønskelig å
relokalisere administrasjonen slik at de arealene som i dag brukes til kontorer kan omdisponeres.
Gjengene har gjennom GSK gitt sine innstillinger til ulike forslag til relokalisering. I tillegg har Styret,
UKE-Styret, Sanger `n, Profil, KSG, SBK og administrasjonen uttalt seg spesielt.
Sakspapirer til FS-møte 13.desember 2012
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VEDTAK:
Finansstyret ønsker å gi medlemmer og andre gjester et utvidet areal i Daglighallen og vedtar at
administrasjonen flyttes til Prakthønerommet. Om behov kan administrasjonens areal utvides noe inn
mot Sangerhallen. Prakthønerommet, med eventuell utvidelse, tas i bruk til kontorlokaler og
møterom for administrasjonen. Administrasjonen gis også disposisjonsrett og ansvar for lager på
gamle Kongedass samt tilhørende skrubb. Handicaptoalettet i Kaffegangen gjøres om til
personaltoalett med dusj. Nåværende vaktmesterkontor ved fyrrom gjøres om til personalgarderobe.
Sangerhallen skal fungere som øvingslokale for kor, møterom og kan åpnes for ulike arrangementer
for publikum.
Tidligere tekniske rom for heis ved Gjenganretningen blir lager for vaktmester og husøkonom.
Ombygging på Selskapssiden kan tidligst starte 03.12.2012, administrasjonen skal være ferdig flyttet
før UKEprosjektet starter sitt arbeid i Daglighallen.
Diskusjonssak på FS-møtet 30.august 2012: Flytting av administrasjonen i forbindelse med
byggeprosjektet til UKA-13
GRIFen har på vegne av gjengene levert et alternativ til plassering av administrasjonen. Finansstyret
ønsker at dette utredes nærmere før de kan ta stilling til forslaget.
Referat fra AU-møte 18. oktober 2012: Nytt forslag til relokalisering av administrasjonen
Jørgen (GRIF) har jobbet med et forslag til plassering av administrasjonen i Sangerhallen. Forslaget
innebærer at veggen mellom Sangerhallen og Prakthønerommet flyttes slik at Sangerhallen blir
mindre og Prakthønerommet blir større. På denne måten kan korene øve i Prakthønerommet. I
forslaget ligger også at Såpelageret som ligger mellom sideloftstrappa og Kaffegangen utvides mot
dør fra kaffegangen til Knausgangen og at dette rommet kan huse kopimaskin og lager til
administrasjonen.
I forslaget er det satt av plass til møterom og åpent kontorlandskap i det som blir igjen av
Sangerhallen.
Daglig leder mener rommet blir for lite til både kontor og møterom og foreslår at møterom kuttes slik
at kontorlandskapet blir større da det skal være plass til to fra KSG-øko også i kontorlandskapet.
Administrasjonen står dermed uten møte/pauserom, men dette kan løses ved at prakthønerommet
reserveres til ansatte på dagtid på hverdager.
Løsningen kan som tidligere foreslåtte løsninger fungere som en midlertidig løsning.
Pga. nåværende situasjon rundt usikkerhet ved bygging av nybygg, ønsker ikke AU at eksisterende
vedtak iverksettes eller nytt vedtak fates før man har en avklaring her. Dette fordi man må ha en
avklaring på om flyttingen blir midlertidig (ved realisering av nybygg) eller man må finne en
permanent løsning. En permanent løsning kan være kjøp av Klostergata 26 eller brakke/modulbygg
på fengselstomta.
Referat fra AU-møte 6. desember 2012: Flytting av administrasjon
AU sin innstilling er at adm flytter til Prakthønerommet jfr. tidligere vedtak. Det kalles inn til et møte
med avtroppende og påtroppende KSG sjef for å drøfte omplassering av administrasjon. Møtet
avholdes før kommende FS møte.
Det jobbes videre med oppkjøp av Kloster gata 26. Målsetningen er at man overtar KG 26 i løpet av
neste år. Administrasjon gis fullmakt til å forhandle frem en avtale om kjøp av KG26.
FORSLAG TIL VEDTAK:
FS vedtak 22/12 av 26.06.2012 opprettholdes. Administrasjonen flyttes til Prakthønerommet. Det
foretas ingen utvidelse av arealet. Flytting gjennomføres så sent som mulig, og ikke før det er
nødvendig av hensyn til byggeprosjektet.
Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle frem en avtale om kjøp av KG26 med sikte på erverv før
sommeren 2013.
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11. Sammenslåing av Tormods kontor og GS-kontor i 4.etg v/RN
Se eget vedlegg.
Fra AU-møtet: Omdisponering av gamle FS rom tas opp som vedtakssak på kommende FS møte.
Innstillingen er at MG og ITK overtar rommet. GS utarbeider saksgrunnlag.
Forslag til vedtak er ikke mottatt.

12. Budsjett 2013 v/NRH og EH
FORSLAG TIL VEDTAK:
Finansstyret godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2013.
Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE fond til gjengene for 2013:
Styrets driftsutgifter, inntil
Mediastud AS i henhold til aksjonæravtale, inntil
Kulturutvalget:
Forsterkerkomiteen:
Regi:
Fotogjengen:
Studentersamfundets interne teater:
Arkivet:
Diversegjengen:
Gjengsekretariatet:
Gjengsekretariatet, diverse arrangementer
IT-komiteen:
Markedsføringsgjengen:
Videokomiteen:
Profilgruppa:
Studentersamfundets orchester:
Diverse arrangementer:

430.000,380 000,23 000,219 000,156 000,70 500,17 000,0,240 000,108 000,20 000,177 000,465 000,52 000,15 000,46 500,20 000,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orchester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer
regnskap: Musikerlåfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets
orchester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når
fordelingen er meddelt daglig leder.
Bevilgningen til diverse arrangementer fordeles på formålene: Ordenspromosjon DTP, Psildefrokost
og diverse arrangementer. Bevilgningene tilfaller arrangør.
Alle bevilgninger ovenfor belastes UKE-fond med

1 594 000,-

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2013:
Forsterkerkomiteen:
95 000,Regi:
270 000,Videokomiteen:
640 000,Alle bevilgninger ovenfor belastes Sceneteknisk fond med
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Revidert langtidsplan(SBK-vedlikehold) vedtas som den foreligger. Investering i røykventilering
utsettes i påvente av en bedre redegjørelse rundt potensiell inntjening. Ventilering av Klubben og
Edgar utsettes til 2014. Av større investeringer prioriteres kjøp av Kloster gata 26.
Investering i gulvbelegg i Knausgangen vedtas med en kostnadsramme på 120 000,- kr i 2013. Tas
over NTNUS vedlikeholdsmidler. UKA oppfordres til å se på muligheten for at de selv river gammelt
belegg og avretter underlaget.
Utarbeidelse av en beredskapsplan vedtas med en kostnadsramme på kr 60 000,- i 2013. Bevilges fra
UKEfond.
Utbedring av belysning i Rundhallen vedtas med en kostnadsramme på kr 70 000,- i 2013. Tas over
NTNUS vedlikeholdsmidler.
Endring av strømnettet for å separere ut strøm til Sesam vedtas med en kostnadsramme på kr
150 000,- i 2013. Tas over NTNUS vedlikeholdsmidler.
Flytting av scenen i Edgar vedtas med en kostnadsramme på kr 100 000,-. Bevilges fra UKEfond.

13. FS-bok v/RN
Se vedlegg.
FORSLAG TIL VEDTAK:
FS-bok 2012 vedtas slik den foreligger. Det vil være nødvendig å gjøre enkelte endringer av FS boken.
FS boken revideres og tas opp som en vedtakssak på FS møte i januar eller februar 2013.

Sakspapirer til FS-møte 13.desember 2012
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14. Godkjenning av nye GS-medlemmer v/RN

Studentersamfundet i Trondhjem
Finansstyret
Tittel:
Medlemmer Gjengsekretariatet

Arkivkode:

Åpen
 Fortrolig

Kort saksbeskrivelse:
I henhold til instruks skal medlemmer i Gjengsekretariatet(GS) vedtas av
Finansstyret(FS).

Investeringer/kostnader:
Dette år:
Totalt:

Inntekter:
Dette år:
Totalt:
Saken er forberedt/framlagt av:
Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.):
Raine Nilsen/Kasper Øvreness/GS
NRH
Denne sakspresentasjonen er utarbeidet:
For å framlegges ved møte i FS:
2012.12.11
2012.12.13
Saken er tidligere behandlet av:
 FS (dd.mm.åå)  FS-AU (dd.mm.åå) GSK 2012.11.22 SBK (dd.mm.åå)
 Rådet (dd.mm.åå)  GS (dd.mm.åå)
Styret (dd.mm.åå)
Saken er sendt til høring:
 MG
 Fotogjengen
 ITK
 FK
 Klst
 Orkesteret
 Mediastud
 Regi
 Styret
 TSS/TKS
 UKA
 D-gjengen
 Kulturutvalget
 Strindens
 Isfit
 LØK
 SIT
 ARK
 KSG
 Alle
Forslag til vedtak:
Etter innstilling fra GS vedtar FS Kasper Øvreness, Scott Christian Neerland Arvesen, Eivind
Vedtak
Grøstad, Inger Johanne Sveen, Patrick Markeng Skollerud, Randi Bergren, Ola "Toska"
Myhre, Carl Bergan og Simon Opheim som medlemmer i Finansstyrets
 Orientering Finneng
undergruppe Gjengsekretariatet.

FS-sak nr:

Ansvarlig for oppfølging av vedtak:
GS
Frist for gjennomføring:

Følgende skal orienteres:
 FK
 Regi
 D-gjengen
 LØK

 MG
 Klst
 Styret
 Kulturutvalget
 SIT
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Diskusjonssaker
15. Felles julebord for gjengene på Samfundet i 2013
Hvert år er det en rekke gjenger som ønsker å avholde sitt julebord i offentlige lokaler i
Studentersamfundet.
Vanligvis har følgende gjenger hatt sine julebord i offentlige lokaler i Samfundet:
KSG- Storsalen
Radion – Klubben
Låfte – Selskapssiden
MG – Selskapssiden
STV – Strossa
TIRC – Edgar
LØK/Styret – Klubben
TKS/TSS – Storsalen (julegrøt)
ISFiT – Storsalen
UKA – Edgar (julegrøt)
KLST – Biblioteket
FK - Knaus
I tillegg arrangeres TKS sin adventskonsert (1. søndag i advent) og Filmklubbens
juleavslutning (1. desember)utenfor semester.
Administrasjonen har allerede nå ytret et forslag til gjengene om å få legge alle
gjengjulebordene til to kvelder. Ideen går kort ut på at gjengene får spise middag i hvert sitt
lokale og så er det en felles fest i Storsalen etterpå. Administrasjonen sørger for servering og
opprydding i forbindelse med disse julebordene. Vi har oppfattet det slik at en slik ordning
ble positivt mottatt av GSK.
De utfordringer vi har pr i dag med julebordene er følgende:
- Gjengene tror at vi ikke må forholdes oss til skjenkebestemmelsene i offentlige lokaler etter
semester slutt. De er derfor like overrasket hvert år over at det må være edru personer som
må stå for servering av alkoholholdig drikke, personer under 20 år ikke kan nyte spritholdig
drikke, serveringen må stenge kl. 02:00 og all drikke må kjøpes inn gjennom Samfundet –
ikke privat av gjengen (=medbrakt). I tillegg er det noen som tror at røykeloven opphører ved
semesterslutt.
-Julebordene spres utover flere kvelder – noe som tar for mange dager fra
utleievirksomheten. Vi får ikke utnyttet det potensialet som ligger i utleievirksomheten.
- Gjengene har problemer med å rydde etter seg. Lokalene må være ryddet for renhold til kl.
07:00 neste morgen. Oppvasken må tas samme kveld slik at det er klart til neste dags
servering. Det er naturlig at gjengene ikke tror at dette må tas med en gang da de tror det
ikke er aktivitet i huset etter semesterslutt.
I år har Vivian forsøkt (som daglig leder i tidligere år) å få gjennomført julebordene så godt
som mulig. Det har møtt noe motstand i gjengene, særlig siden de må betale en liten sum for
leie av lokale (50,- pr pers) som skal dekke oppvask og renhold, samt at drikken blir noe
dyrere enn kostpris da den må dekke inn lønnsutgifter til serveringspersonale. Tidligere år
har KSG/TIRC tatt serveringen (lønnet arbeidskraft det og) men de har ikke priset varene slik
Sakspapirer til FS-møte 13.desember 2012

12

at de har dekket lønnskostnadene.
Vivian har (som i tidligere år) måttet inngå kompromissløsninger. Dette har resultert i at ting
enkelte ganger har sklidd litt for mye ut; det står fortsatt pinnekjøtt på kjøla i Lyche etter
julebord avholdt 29. november (de skulle rydde og vaske selv), i Edgar står møblene fortsatt
utover i hele lokalet, noe som gjør renholdet svært problematisk. På fredag måtte kokkene
fra det eksterne cateringbyrået som leverte mat til utleiearrangement denne kvelden vaske
opp gjenstående oppvask før de kunne benytte kjøkkenet, da oppvasken ikke var tatt av
ansvarlig gjeng som avtalt.
Administrasjonen ønsker at FS kan gi en klar uttalelse om at gjengjulebord bør samles til to
dager og at de administreres av utleieansvarlig. Vivian kan lage en pakke med julemat,
serveringspersonale som tar seg av servering og oppvask/opprydding, samt et felles opplegg
med fest i Storsalen (kanskje levende musikk?) etter middagene. Hensikten er ikke å tjene
penger på disse julebordene, men at vi bør klare å gå i 0,- på dem, og i tillegg frigjøre kvelder
som kan brukes til utleie/kommersiell virksomhet. Det kan være en hyggelig gest at FS
spanderer noe på gjengene til julebordet som takk for årets innsats: for eksempel en drikke
til maten eller underholdningen i Storsalen.
Det gjengene får igjen for dette er en fest hvor alle kan være på fest – ingen i gjengen
trenger å måtte ta seg av opprydding, servering o.l. Samfundet får en trygghet i at ting går
lovlig for seg og at lokalene er klare til neste dag.
Det er en mulighet for at et slikt opplegg vil føre til at flere gjenger enn tidligere ønsker å ha
julebord på Samfundet, man bør derfor være forberedt på at det kan kreve tre kvelder å få
gjennomført julebord for alle som ønsker det. Men administrasjonen vil etterstrebe å
begrense det til to dager.

16. Deponeringsavtale for opptak med Nasjonalbiblioteket i Rana
Muntlig på møtet.
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