FINANSSTYREMØTE
Torsdag 20.august 2015 på Klubben
Protokollutskrift
Tilstede:
Finansstyret:

Dag Herrem, Magne Mæhre, Steinar Bjørlykke, Amund Aarvelta, Linn Christin
Haugen, Silje Vestues Kjelstad, Hans Kristian Henriksen, Øyvind Bentås,
Tormod Gjestland

Administrasjonen:

Nora R. Hermansen

Observatører:

Marthe Helland (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Gjertrud Hole
Kjøstolfsen (UKA-15), Helle Grande (DS)

Forfall:
Referat:

Godkjent

Innkalling:

Innkalling ble godkjent, med endringer

Orienteringssaker
Presentasjon av foreløpig budsjett for UKA-15.
UKA ved Gjertrud Hole Kjøstolfsen og Sirius Bakke presenterte foreløpig budsjett for UKA-15.
Finansstyret takker for presentasjonen.
Driftsorientering med halvårsrapport driftsregnskap.
Tatt til orientering.

Vedtakssaker
SAK 23/15:

Midlertidig plassering av administrasjonen under UKA-15
Det er foreslått midlertidig plassering på Trafoen under UKA. Admin og UKA
har en felles forståelse av hvilke rom administrasjonen kan disponere på
Trafoen; stort og lite møterom (Filliput og Komma) + det lille rommet (Alt-ersex) i 2.etg.

VEDTAK:

Administrasjonen flyttes til midlertidige lokaler på Trafoen under UKA-15.
Administrasjonen flytter i løpet av uke 38 – senest fredag 18.september.
Administrasjonen skal disponere følgende rom på Trafoen; Filliput, Komma og
Alt-er-sex. UKEstyret og regnskap i UKA disponerer de to andre rommene i
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2.etg; Jubalong og Øko-kontoret. Administrasjonen skal også ha tilgang til å
benytte kjøkkenet i 2.etg i Trafoen.
SAK 24/15:

Avtale med Nasjonalbiblioteket
Lydopptak gjort i Studentersamfundet skal deponeres til Nasjonalbiblioteket
for oppbevaring og digitalisering.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar framlagte forslag til avtaler med Nasjonalbiblioteket om
deponering av audiovisuelt materiale fra Studentersamfundets plateselskap
og øvrige opptak gjort i Studentersamfundet, slik de foreligger.

SAK 25/15:

Innkjøp av samband
Sikringskomiteen foreslår å kjøpe inn 30 radioer for å sørge for at Samfundet
og UKA har nok sambandsutstyr.

VEDTAK:

Finansstyret bevilger inntil kr 60 000,- fra Ukefond til innkjøp av Samband.
Uka skal faktureres kr 30 000,- for bruk av Samfundets sambandsutstyr under
festivalen.

SAK 26/15:

Revidering av Husorden UKA-15

VEDTAK:

Finansstyret godkjenner forslag til revidert Husorden for UKA-15.

SAK 27/15:

Semestervarighet høsten 2015

VEDTAK:

Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2015 til fra og med søndag 9. august
til og med onsdag 25. november, samt TKS sin adventskonsert søndag 29.
november og filmklubbens juleavslutning 1. desember.

Orienteringssaker
Orientering fra Driftsstyret
Tatt til orientering.
Orientering fra Gjengsekretariatet
Tatt til orientering.
Orientering fra Studentersamfundets leder
Tatt til orientering.
Orientering fra UKA
Tatt til orientering.
Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Runde rundt bordet
Intet meldt.
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Diskusjonssaker
Plassering av administrasjonen og eventuell relokalisering av gjenger i forbindelse med dette.
Det er lansert noen forslag til løsning på plassering av administrasjonen. Disse forslagene ble
diskutert. Finansstyret ser svært positivt på at saken skal opp til diskusjon på Gjengsjefseminaret
(GSS) og håper gjengene i fellesskap kan komme fram til en løsning på romkabalen. Finansstyret
ønsker ikke å ta en avgjørelse i saken før etter at forslag som er diskutert frem på GSS er presentert
for Finansstyret.
Kunstneriske innslag på Samfundsmøter
Styret sliter med å få de kunstneriske gjengene til å stille med innslag på Samfundsmøtene.
Det bør minimum være et kunstnerisk innslag på hver Samfundsmøte. Finansstyret forventer at de
kunstneriske gjengene stiller opp vederlagsfritt på hvert Samfundsmøte. GRIF bringer dette videre til
de kunstneriske gjengene.
Rettssak mot ROK
Et vedtak om en eventuell anke vil tas pr mail.
Medlemskort
Finansstyret ønsker at man ser på nye løsninger for medlemskort og id-kort.

Eventuelt
Ingen saker.
Møtet ble hevet kl. 20:05

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 24. SEPTEMBER 2015
Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Steinar Bjørlykke

Amund Aarvelta

Linn Christin Haugen

Silje Vestues Kjelstad

Hans Kristian Henriksen

Øyvind Bentås

Tormod Gjestland
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