FINANSSTYREMØTE
Torsdag 11. september 2014 kl. 16:30
Sted: UKAs møterom 2. etg Trafoen
Pizza kl. 16:00
SAKSLISTE
kl. 16:30
kl.

1. Protokoll fra Finansstyremøte 14. august 2014 v/DH
2. Innkalling og saksliste v/DH

Orienteringssaker
Kl. 16:35

3. Driftsorientering med regnskapsrapport første halvår v/NRH
4. Orientering fra Driftsstyret med regnskapsrapport
5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT
6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL
7. Orientering fra UKA v/GH
8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Vedtakssaker
Kl. 17:00

9. Nedsettelse av Nybygg-komite
10. Regulering av fengselstomta
11. Forventinger til UKA-15
12. Budsjettpremisser for 2015

Runde rundt bordet
Diskusjonssaker
Ingen saker meldt
Eventuelt
Studentersamfundet i Trondhjem 2014-08-26
Nora Røkaas Hermansen
Daglig leder
Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller FSleder Dag Herrem
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FINANSSTYREMØTE
Torsdag 14. august 2014 på Knaus
Protokollutskrift
Tilstede:
Finansstyret:

Dag Herrem, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Linn Christin Haugen, Steinar
Bjørlykke, Vilde Coward

Administrasjonen:

Nora R. Hermansen, Espen Halmøy

Observatører:

Norvald H. Ryeng (Rådet), Magne Ødegaard Tysdahl (GS-leder), Gjertrud Hole
Kjøstolfsen (UKA-15), Tobias Langø Aasmoe (DS)

Forfall:

Roar Arntzen, Magne Mæhre

Referat:

Godkjent

Innkalling:

Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker
Bryggeri
Bryggeriet er stort sett ferdig, med unntak av noe utstyr som fortsatt mangler. Er i drift og brygger øl allerede
og er i rute til åpning fredag 5. september. Prosessen har gått som planlagt. Ser ut til å ende på budsjett.
Prissetting av egetbrygget øl er enda ikke bestemt. Saken ble diskutert.
Edgar
Nesten alle møbler på plass og det ser veldig bra ut. Fortsatt mangler litt på det tekniske - lyd og lys. Det er nå
planlagt grundig opplæring av de som skal jobbe i Edgar. Kafeansvarlige skal ta seg av opplæringsopplegget i
perioden 17. august til 5. september. Edgar har holdt åpent under Imfestene, men stenges i
opplæringsperioden for at de skal kunne konsentrere seg om dette, samt å få det som gjenstår i lokalet på
plass.
Økonomisk ser det foreløpig greit ut. Elektrisk og behov for noe nytt utstyr til kjøkkenet er eneste
usikkerhetsmomenter.
FS takker begge grupperingene for godt arbeid og berømmer at jobben er utført innenfor både økonomiske og
tidsmessige rammer.
Halvårsrapport utleie
Går godt og stort sett ligger vi på budsjett.
Russ: Vi avventer utleie til russen inntil det er klart hvordan russen har tenkt å organisere feiringen. Med et
Sakspapirer til FS-møte 11. september 2014

2

seriøst opplegg og involvering fra russen selv er FS ikke avvisende til fortsatte russearrangementer.
Det blir felles julebord for alle gjengene på huset. Praktisk gjennomføring tas opp i GSS.
Driftsstyret med MG
I gang med semesteret.
Sluppet mange artister, flere slippes snart. En utsolgt. Flere selger godt.
DS skal ha en representant i juryen til UKE-prosjektet.
Jobber fortsatt med KARI.
MG – Samleplaktater for mindre konserter og arrangement.
Alle i MG får eget fokusområde dette skal gjøre arbeidet mer målrettet. Ny nettside – ITK fant en feil som de
ikke ga beskjed om. Men det jobbes med nå. Slippes om en måned.
FS takker for orienteringen.
Driftsorientering
Tatt til etterretning.
Orientering fra Gjengsekretariatet
Planlegger semester
GSS snart
Planlegger opptak av nye
Orientering fra Studentersamfundets leder
Programperiode gjennomført – fire møter er sluppet. Slipper ca. 4 møter avgangen.
Prøver å ha møter på onsdager.
Solidaritetskonsert for Gaza 27. august.
Inviterer andre studenthus hit i oktober.
Jobber med utrykket til Styret – vil bruke bloggen mer + facebooksiden
Skal dele ut Edgarprisen snart.
Litt ny vri på omvisningen i år – mer fokus på det totale bildet ikke bare gjengene.
Bydagen – forslag om å gjenopprette Nidelven Båtrace - for eksempel sammen med UKA?
Orientering fra UKA
Laget visjon – UKA-15: Der små øyeblikk blir store
UKA-15 skal være: Nysgjerrig, varm og spretten!
Litt vanskeligere å få gode avtaler med samarbeidspartnere i år enn tidligere.
Dialog med Studentmediene og korene er påbegynt.
Det er utlyst gjengsjefstillinger – søknadsfrist 1. september.
Agraff arkitekter er med i Byggeprosjektet.
Samfundet må stille garanti for artisthonorar for UKA - gjennom DNB. Venter nå på pris på dette fra DNB. KG
35 er Samfundets garanti. Dette blir vedtakssak i FS på møte 11. september for så å sendes til
Storsalsbehandling på første mulige Samfundsmøte.
Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Vedtakssaker
SAK 28/14:
VEDTAK:

Intensjonsavtale med NTNU
FS vedtar intensjonsavtale med NTNU. Intensjonsavtalen legges fram for Storsalen.

SAK 29/14:

Grunnundersøkelser på Fengselstomta

Kommunen vil ikke gi byggetillatelse på Fengselstomta før grunnforholdene på tomten er avklart.
Basert på undersøkelsene som er gjennomført så langt fremstår grunnforholdene som forholdsvis gode. Når
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det tas stilling til hvorvidt grunnforholdene er forsvarlige er det i hovedsak faren for et lokalt kvikkleire-ras,
samt konsekvensene av et ras i tilknyttede områder som vil være avgjørende.
Multiconsult antar at det vil ta 1 til 2 år å gjennomføre utredningsfasen for hele området. For en raskere
saksbehandling kan Samfundet på eget initiativ utrede grunnforholdene for Fengselstomta.
Multiconsult utarbeider en generell betraktning av kvikkleiresonen. Dersom det skal bygges på fengselstomta
vil det trolig måtte gjøres en egen utredning for dette området, også etter at Multiconsult har ferdigstilt sine
arbeider.
Tilbudet fra Multiconsult er på kr 217 000,- eks mva. NTNU stiller seg villige til å bidra med inntil kr 100 000,- i
forbindelse med disse utredningene. Multiconsult beregner at det vil ta 3-5 måneder å utrede grunnforholdene
som omfatter Fengselstomta.
Kommunen har generelt vært restriktive når det gjelder godkjennelse av enkeltvise tiltak i en større
kvikkleiresone, før hele området er utredet. Det bør derfor avklares hvordan kommunen stiller seg til å
godkjenne bygging på Fengselstomta, før grunnundersøkelsene for hele området er ferdigstilt.
VEDTAK:

FS vedtar å gjennomføre utredning av grunnforholdene på Fengselstomta innenfor en ramme
på kr 250 000,-. Det forrustetes at NTNU bidrar med kr 100 000,-. Samfundets bidrag bevilges
fra Ukefond.

SAK 30/14:
VEDTAK:

Jurymedlem Byggeprosjeket
FS velger Linn Christin Haugen som FS sin representant i Juryen. Daglig leder skal også sitte i
Juryen.

SAK 31/14:

Valg av representant til Kontaktgruppe for Byggeprosjektet (KfB)

Saken utsettes. Det er ønskelig at Dag, Nora, Byggeprosjektleder og Ukesjefen tar et møte for å legge rammene
for prosjektet samt bli enige om struktur på prosjektorganiseringen. Formelle oppnevninger tas etter dette.

Runde rundt bordet
Espen Halmøy har siste arbeidsdag fredag 15. august og takket for seg. Finansstyret takker Espen for godt
arbeid for Samfundet og samarbeid med FS og ønsker lykke til videre.
Steinar – Studentmediene sliter med svært dårlig økonomi. Det bør innkalles til et eiermøte for å diskutere hva
som kan gjøres for å endre situasjonen.
Eventuelt
Tekniske gjenger er ikke fornøyd med retningslinjene for utleievirksomheten – for stort arbeidspress.
Administrasjonen er på saken.

Møtet ble hevet kl. 18:45
NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 11.september 2014.
Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Per Fridtjof Larssen

Steinar Bjørlykke
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3. Orientering fra Driftsstyret med regnskapsrapport
Muntlig på møtet.
Regnskapsrapport ettersendes.

4. Driftsorientering med regnskapsrapport første halvår- Drift

Regnskap 30/6-14
jan-juni 2014

Budsjett 2014

2013

2012

Driftsinntekter
Serveringsinntekter
Vareforbruk
Bruttofortjeneste

6 923 988
3 691 574
3 232 414

7 354 929
3 805 897
3 549 033

8 450 257
4 893 597
3 556 660

7 146 437
3 821 971
3 324 466

Andre inntekter
Medlemskontingent
Leieinntekter
Bevilgning NTNU

1 951 832
97 900
1 866 741
850 000

2 237 712
101 500
1 394 400
850 000

11 690 462

11 938 541

2 440 650
234 000
1 744 120
850 000
13 719 027

9 000 200
68 800
1 619 136
850 000
18 684 572

3 220 264
705 939
120 654
3 286 987
1 142 086
1 341 000
0

3 008 716
792 000
102 991
3 717 439
1 341 129
1 341 000
0

2 825 957
861 513
91 193
3 527 100
1 543 494
1 264 500

Sum Driftskostnader

13 508 503

14 109 173

2 975 951
937 404
84 885
3 462 495
1 435 256
1 370 000
0
15 159 587

13 935 727

Driftsresultat

-1 818 041

-2 170 632

-1 440 560

4 748 846

-150 962

-129 600

-156 584

-155 971

-34 718

-30 000

-55 285

-48 988

-2 003 721

-2 330 232

-1 652 429

4 543 887

Sum Driftsinntekter

Driftskostnader
Personalkostnader
Vakthold
Drift/forpleining gjenger
Drifts- og vedlikeholdskostnader
Administrasjon
Ordinære avskrivninger
Tap på krav

Netto Finansposter
Skatter

Årsresultat

Kommentarer:
1) Det store overskuddet i 2012 skyldes store overføringer fra fonds ifm Søndre Side (andre
inntekter).
2) Det mangler noe internfakturering fra lager i 2014. Jeg tipper det er på mellom 50 og 100 tusen et
sted.
Brannvarslingsanlegg – fra Sikring:
Alle detektorer er byttet til multikriterie-detektorer (OTG i storsalen, knaus og klubben, O2T på resten
av huset).
Alle detektorer på de gamle utkoblingslistene er satt i scenerøykmodus.
Detektorene på SS, Strossa og Bodegaen er eller skal bli satt i scenerøykmodus. Dette gjør at det kan
kjøres begrensede menger røyk i disse lokalene.
Talevarsling satt i drift med standard lyder. Eltek undersøker om de har kopi av de gamle lydfilene
våre. Hvis de ikke finner noe er det mulig vi må spille inn nye lyder.
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Nytt betjeningspanel montert ved inngangen på søndre side
Gjenstår noen småting, bla opprydding og fjerning av gammel utstyr i fyrrommet.
Erfaringer så langt:
Har hatt problem med manuellmeldere som har løst ut alarm pga. manglende kontroll under
montasje. Dette skal være rettet opp nå.
Har hatt liten alarm pga. O2T detektor i lysbua på bakscenen. Det blir bestilt bytting av disse til OTG.
Forvarsel på detektoren på scenen i klubben. Kan være detektor står i feil modus. Skal få Bravida til å
sjekke dette

Akustikk og PA
Har hatt møte med de som jobber med dette fra FK og planlagt vider arbeid. Møtes jevnlig framover.
Brekke og Strand har gitt tilbud på kr 35 000,- for detaljprosjektering av akustikktiltak. Vi er i dialog
med dem. Skal også kontakte akustikkpussfirmaer og jobbe parallelt med dem.
Kommer til å holde dialogen med MUO i hele prosessen. Undersøker muligheten for å ha et eller
flere møter med dem da det er viktig at vi følger deres prosedyrer for å få alt godkjent.
Høyttaleranlegget bør være i bestilling senest i januar pga. lang bestillingstid.
Immball
I full gang – går fint.
Edgar og Bryggeriet
Åpning fredag 5. september
Etasjeskillet Underdusken-Regi/Låfte
Har fått følgende mail fra SBK:
Vi har fått endel meldinger om at taket over Musikerlåftet får store nedbøyninger/svingninger når det foregår dans av
større antall mennesker på hyblene over (Regi og Dusken). Vi i SBK har undersøkt saken nærmere og revet en liten del av
kledningen på taket for å se hva bærekonstruksjonen består av. Deretter foretok vi en oppmåling og sendte dette til en
byggkonsulent for kontroll av kapasiteten.
Tilbakemeldingen var at det ikke er fare for brudd, men nedbøyningen er for store for vanlig boliglast og tåler ikke lasten fra
større antall personer som står tett. Samtidig ble det sterkt frarådet at det foregår dans eller annen rytmisk aktivitet på
dekket.

Vi ber SBK innhente pris på å få arbeidet utført, og samtidig også varsle Regi og SM om at de må
unngå rytmisk aktivitet.
Nytt billettsystem i billettlukene
Dette kan settes i gang. Manger bare avklaring fra de arrangerende. Billettene blir som små
kvitteringer og kan selges direkte gjennom Billig - billigere og enklere å ta ut salgsrapporter.
Varmekabler i baktrappa og vedlikehold Fengselstomta
Settes i gang så snart som mulig.
Vi skal også få utført opprydding av buskas på Fengselstomta utenfor Lyche/Edgar. Sikringsskapet
som står der skal også skiftes ut.
Belysning i Rundhallen
Det er nå noe dårlig belysning i Rundhallen og trapper. Vi jobber med saken samme med Profil.
Ødelagte møbler på Klubben
Profil er på saken.

Sakspapirer til FS-møte 11. september 2014

6

5. Orientering fra Gjengsekretariatet
Gjennomført GSS.
Planlagt kurshøsten.
Planlegger jubileum.
Hatt opptak.

6. Orientering fra Studentersamfundets leder
Gjennomført flere omvisninger, blant annet for politikere fra Stavanger kommune som ville høre om
hvorfor Trondheim får til frivilligheten.
Hatt internkurs i teambuilding
Gjennomført Solidaritetskonserten som tjente 200 000 kr til saken
Hatt to Samfundsmøter, et om Studenter og et om vaksinehysteri.
Representert på Imball og 150 års jubileumet til Studentsamfunnet i Ås.
Jobbet med å få på plass byggekomiteen
Hatt vår første styresuppe, går vekk fra vafler.
Framover har vi:
Bydagen, eldres dag var såpass langt på vei at å endre det nå ble for omfattende
Flere Samfundsmøter, blant annet om våpeneksport hvor vi får besøk av Christian Tybring-Gjedde.
Et samarbeidsmøte med Ingeniører uten grenser, som omhandler viktigheten av utdanning for
utvikling og hva man kan bidra med i dagens samfunn.
Ellers vanlig drift, med spesielt fokus på å finne et politisk handlingsrom i studentmiljøet.

7. Orientering fra UKA
Vi i UKA har signert Markus Sletten som teltbooker for UKA-15. Han var storsalsbooker i UKA-13. Vi
holder også på å jobbe videre med forhandlingene med korene+låftet og SMIT om eventuel
UKEfunkstatus og hybelinnslipp. Ellers har vi gjengsjefopptak og de nye gjengsjefene har
ekspressopptak 16.september.

8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
Referat fra AU-møte torsdag 28.august 2014
Tilstede: Magne (FS), Magne (GS), Vilde /GRIF), Per Fridtjof (Styreleder), Nora (DL).
Medlemskortsalg – Pr 23. august:
ÅR
PÅFYLL 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR
2014 481
1195 664 452
2013 379
1123 735 583
2012 387
998 615 519

TOTALT
2792
2820
2519

Budsjettpremisser for 2015
GS ønsker å se på:
 jobbemat og forpleining – GS ønsker å gjøre det mer rettferdig
 HMS-penger
Store investeringsprosjekt neste år er:
Akustikk og PA, Ventilasjon i Bodegaen i forbindelse med byggeprosjektet.
Innvestering i Klostergata 26 er fjernet fra langtidsplanen (nybygg mer realistisk nå) og
røykventilering av Storsalen er utsatt til 2016 – vi må vurdere behovet på nytt.
Nora setter opp et forslag til samleramme for gjengbevilgninger til FS-møtet 11. september.
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UKA-15
AU foreslår at
1. forventingen indeksreguleres og at
2. byggeprosjektet får en ramme på/gjennomføres innenfor en størrelsesorden på kr
1 350 000,- men UKA kan gjerne bruke mer på prosjektet. UKA skal ta alle kostnadene til
byggeprosjektet med unntak av utgifter til ventilering (1,5 mill) som Samfundet tar.
Samfundet (daglig leder og FS) skal ha fullt innsyn i byggeprosjektets økonomi og være med
på å ta beslutninger her.
UKA bør bake inn investeringskostnadene til investeringer til Samfundet i sin presentasjon av
overskudd til Samfundet.
Byggeprosjekt bør kobles sterkere mot Profil. Kan noen fra Profil få UKEfunk-status?
Profil bør jobbe med Bodegaens profil med tanke på bl.a. musikk, servicenivå, meny,
organisering av KSGs arbeid her særlig med tanke på videreførelse når Samfundet tar over
driften etter UKA. Byggeprosjektet har ansvar for selve ombyggingen.
3. Det administrative prosjektet er en Cash-less-løsning.
Fengselstomta og nybygg
Videre arbeid:
 sette ned arbeidsgruppe 4-5 personer
o styret jobber med å få tak i personer
 SiT kan være interessert i leie lokaler i et nybygg
 Ferdigstille reguleringsplan (vedtak 26/12)
 Trenger en person i administrasjonen til å jobbe med nybyggprosjektet. En med kompetanse
på dette området.
Miljøinitiativ fra Styret – gjenvinning
Fra PF:
Styret ønsker å adressere gjenvinning på Samfundet.
For et par år siden gikk vi bort fra å være et miljøfyrtårn, jeg var selv en del av debatten og selv om
ikke disse argumentene nødvendigvis avgjorde dette så kan jeg kort oppsummere dem her nå.
Miljøfyrtårn er mye jobb, men også en pen sum kun for valideringen, og gjør ikke stort utover at vi
kan kalle oss et miljøfyrtårn. I mine øyne kunne heller disse pengene brukes på andre miljøtiltak.
Samfundet er ikke et veldig miljøvennlig hus i seg selv, med mye oppvarming og kasting og hva verre
er, men vi ønsker samtidig å gjøre en sterkere innsats enn vi gjør i dag.
Styret har tatt opp dette i et eget styremøte, og på Styrets sommerseminar, hvor konklusjonen er at
om vi ønsker å framstå som politiske, så er miljøpolitikken en sentral del av det, og vi mener at som
samfunnsengasjerte studenter burde vi prøve å feie, om bare litt, for vår egen dør.
Jeg har snakket med Tormod litt om priser og i følge han vil det være snakk om mellom 10 til 25 tusen
alt avhengig av tiltak, vi ser for oss at plast kanskje er det som er lettest, men at papp/papir også er
et alternativ.
Vi vurderte å ta dette opp gjennom Storsalen, men siden det uansett vil være av økonomisk art så må
det gjennom FS. Så ja, trenger ikke lange debatten om det.
AU er positive, men ber Styret gå til gjengene og legge en plan for praktisk gjennomføring før
Plassering av administrasjonen
Arbeidstilsynet har gitt oss frist til september 2015 med å finne en permanent løsning for
administrasjonen. Vi bør finne en løsning i god tid før UKA-15 slik at UKA kan planlegge ut i fra dette.
Sakspapirer til FS-møte 11. september 2014

8

Det er også et problem at korene mister sin tilhørighet til Samfundet uten øvingslokale i Huset.
Må avvente grunnundersøkelsene – nybygg eller brakke.
Det bør legges en plan B – hvis vi ikke får lov til å bygge – den bør legges snart med tanke på UKA.
Spille over til UKA – hvor skal de ha sine funksjoner? Kan de se en løsning?

Vedtakssaker
9. Nedsettelse av Nybygg-komite
Vi trenger komite som jobber intensivt med planene Nybygg.
Styret ettersender forslag til komitemedlemmer.
Historikk:
SAK 28/12:Nedsettelse av ny undergruppe av FS: Nybygg
FS ønsker at det settes ned egen komite som undergruppe av FS for å utrede innhold og konsept for nybygg.
Komiteen rekrutteres av leder, og rapporteres direkte til FS.
VEDTAK: Finansstyret nedsetter en komite for Nybygg. Torgeir Bryge Ødegården utnevnes som leder av
komiteen.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Finansstyret nedsetter en komite for Nybygg bestående av
følgende personer: Med X X som leder av komiteen.

10. Regulering av Fengselstomta
Vi har mottatt et tilbud på regulering av Fengselstomta (ferdigstilling) fra Eggen arkitekter. Se
vedlegg.
Forslaget hensyntar ikke at det er en nesten ferdig reguleringsplan for arealet.
Det er grunn til å vente raskere behandling, og med vesentlig mindre arbeid. Planarbeidet er satt på
vent inntil vi og NTNU har gjort våre avklaringer på deling av tomta. Det er i og for seg bare å
ferdigstille planen, men vi må ha på plass en økonomisk avklaring på planprosessen.
Det er tidligere bevilget kr 300 000,- til reguleringsarbeidet (SAK 29/12 – se under). Vi har etter dette
vedtaket brukt ca. kr 150 000,- til regulering av Fengselstomta (Eggen).
Historikk:
SAK 26/12 (august 2012):Oppstart Regulering av Fengselstomta
For å komme videre med prosessen med nybygg er det nødvendig å avklare rammene for et bygg og infrastruktur. Dette
henger på så mange offentlige relasjoner at det bare kan skje gjennom en reguleringsprosess.
FS har tidligere vedtatt å regulere området, denne planen omfatter hele fangselstomta og er stanset i kommunen. NTNU
ønsker å kjøpe inntil 2/3-deler av Fengselstomta, bare deler av det areal som erverves av NTNU skal omfattes av
reguleringsplanen.
VEDTAK: Finansstyret godkjenner oppstart regulering for en begrenset del av Fengselstomta. Administrasjonen gis fullmakt
til å forhandle fram rammeavtale med Eggen arkitekter om reguleringsprosess og forprosjekt. Avtalen framlegges neste FSmøte for godkjenning.
SAK 29/12:Bevilgning fra Ukefond til regulering av Fengselstomta
Administrasjonen har etter fullmakt gitt i sak 26/12 bedt om et tilbud fra arkitektkontoret Eggen for regulering av
Fengselstomta. Eggen har gitt et tilbud pålydende kr 267 500,-. Se eget vedlegg med tilbud fra Eggen.
VEDTAK: Finansstyret bevilger inntil kr 300 000,- fra Ukefond til reguleringsarbeid i forbindelse med Fengselstomta og gir
administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med Eggen arkitekter.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Finansstyret gir administrasjonen myndighet til å forhandle
avtale med Eggen arkitekter AS om ferdigstilling av regulering
av Fengselstomta.
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11. Forventinger til UKA-15
Hver UKE får en forventning fra Studentersamfundet ved FS om levering av et overskudd. Studentersamfundet
er avhengig av overskuddet fra UKA bl.a. for å bygge seg opp kapital slik at større investeringer, som for
eksempel Søndre Side-prosjektet, kan la seg gjennomføre uten at Studentersamfundet er avhengig av å ta opp
lån for å få gjennomført slike prosjekter. UKA ble opprettet for å sette Studentersamfundet i stand til å ha
denne økonomiske friheten og uavhengigheten. Finansstyret ser ingen grunn til å endre på denne nesten 100
år lange praksis og tradisjon.
Forventingene til UKA-13 var som følger:
1. Overskudd på 6,1 mill
2. FS forventer at UKA-13 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, med en kostnad inntil 1,0 mill. I
den grad prosjektet fordyres vesentlig som følge av endringer bestemt av FS, vil FS søke å kompensere
dette økonomisk. Kostnad på byggeprosjekt kan omdisponeres fra forventet overskudd etter vedtak i
FS.
3. FS forventer at UKA-13 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av
Samfundet, helt eller delvis

Resultat UKA-13 ble 8,7 mill.
Byggeprosjektet ca. 1,3. I tillag bidro Samfundet med utgifter til bl.a. sprinkler, møbler mm.
I følge SSB var gjennomsnittlig prisstiging fra august 2012 (når forventingene til UKA-13 ble satt) til
juli 2014 på 5,7 %. 6, 1 millioner vil derfor å være indeksjustert til ca. 6 447 000,Forslag fra AU:
Byggeprosjekt bør kobles sterkere mot Profil. Kan noen fra Profil få UKEfunk-status?
Profil bør jobbe med Bodegaens profil med tanke på bl.a. musikk, servicenivå, meny, organisering av
KSGs arbeid her særlig med tanke på videreførelse når Samfundet tar over driften etter UKA.
Byggeprosjektet har ansvar for selve ombyggingen.

FORSLAG TIL VEDTAK:
FS forventer at UKA-15 går med et overskudd på kr. 6,4 mill.
FS forventer at UKA-15 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, i størrelsesorden
1,350 mill. UKA skal ta alle kostnadene til byggeprosjektet med unntak av utgifter til
ventilering (1,5 mill) som Samfundet tar. Samfundet (daglig leder og FS) skal ha fullt innsyn
i byggeprosjektets økonomi og være med på å ta beslutninger her. I den grad prosjektet
fordyres vesentlig som følge av endringer bestemt av FS, vil FS søke å kompensere dette
økonomisk.
Kostnad på byggeprosjekt kan omdisponeres fra forventet overskudd etter vedtak i FS.
FS forventer at UKA-15 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i
bruk av Samfundet, helt eller delvis. Finansstyret ønsker at prosjektet er en Cash-lessløsning.

12. Budsjettpremisser for 2015
Se også vedlagte Investeringsplan.
GS ønsker å se på jobbemat/forpleining og HMS – ønsker å gjøre det mer rettferdig.
Store investeringsprosjekt neste år er:
Akustikk og PA, Ventilasjon i Bodegaen i forbindelse med byggeprosjektet.
Innvestering i Klostergata 26 er fjernet fra langtidsplanen (nybygg mer realistisk nå) og
røykventilering av Storsalen er utsatt til 2016 – vi må vurdere behovet på nytt.
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Totale gjengbevilgninger (inkludert Styret 500 000,- og SM 380 000,-)
2013 (regnskap):
2 384 000,2014 (Revidert budsjett):
2 835 000,Forslag fra daglig leder:
2,250 mill i budsjettramme til gjengene.
 Trenger Styret 500 000,-?
 MG bør redusere sitt budsjett – ikke lenger kalender, bør ikke kjøpe inn flere gensere til salg
før de har solgt de de har
 DG kan godt økes noe – vi har bruk for mer vedlikehold
 FK bør redusere sitt driftsbudsjett noe
 KU klarere seg ikke med sin lave bevilgning i 2014…
 FG bør kanskje klare å redusere?
Forslag fra daglig leder og regnskapsfører til stramme rammer på gjengene - basert på kjennskap til
reelle utgifter og områder vi mener bør justeres ned eller opp. Ment som en rettesnor for GS og FS,
men det bør være en total ramme for gjengene som vedtas. Sammenlignet med 2013 – forrige UKEår.
Gjeng
Forslag 2015 Revidert 2013
Styret
400 000,500 000,Studentmediene 380 000,380 000,MG
300 000,466 500,VK
50 000,47 000,ITK
200 000,200 000,DG
300 000,241 500,GS
120 000,111 500,Arkivet
5000,5000,Regi
175 000,175 000,FK
175 000,201 000,KU
20 000,8 500,SIT
0
22 500,FG
50 000,70 500,Låfte
30 000,30 500,Profil
20 000,0
Totalt for 2015: 2 225 000,Arrangerende ble bedt om å oppnå kr 500 000,- i resultat i 2013. Daglig leder foreslår at det samme
for 2015.
Administrasjonen ønsker at STF reviderer sin langtidsplan. Særlig gjelder dette FK pga. investeringen i
nytt høyttaleranlegg.

FORSALG TIL VEDTAK: Gjengene får en total budsjettramme på 2 250 000,- på bevilgninger fra
UKEfonds, inkludert Styret og Studentmediene. Arrangerende bes i
fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-. Store planlagte
investeringsprosjekter er akustikk og høyttaleranlegg i Storsalen og
ventilasjon i Bodegaen. De tekniske gjengene bes levere et revidert forslag
til investeringsplan til neste FS-møte.
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