FINANSSTYREMØTE
Torsdag 19. november 2015 på Prakthønerommet
Protokollutskrift
Tilstede:
Finansstyret:

Dag Herrem, Magne Mæhre, Amund Aarvelta, Linn Christin Haugen, Øyvind
Bentås, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Silje Vestues Kjeldstad

Administrasjonen:

Nora R. Hermansen

Observatører:

Norvald Ryeng (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolfsen
(UKA-15), Mathias Rødland (DS)

Forfall:

Steinar Bjørlykke

Referat:

Godkjent

Innkalling:

Innkalling ble godkjent, med endringer

Presentasjoner
Styret presenterte sitt budsjett for 2016. Finansstyret takker for redegjørelsen.
KSG presenterte økonomirapport for høsten 2015 til og med 15. november. Finansstyret takker for
redegjørelsen.

Vedtakssaker
SAK 36/15:

Fastsettelse av festivalperiode for ISFiT 2017
Festivalledelsen i ISFiT-17 ønsker at festivalen avvikles i perioden fra og med
torsdag 9. februar til og med søndag 19. februar 2017. Dette er i samme
tidsrom og lengde som tidligere år.

VEDTAK:

Finansstyret fastsetter dato for avvikling av ISFiT-17 til perioden fra og med
torsdag 9. februar til og med søndag 19. februar 2017. Finansstyret ber
administrasjonen fastsette klokkeslett for overtagelse og tilbakelevering av
lokalene.

SAK 37/15:

Revidering av leiesatser for Klostergata 35
Leiesatsene for nye beboere i Klostergata 35 blir vurdert revidert hvert år.
Leiesatsen i KG 35 ble satt til kr 134,- pr kvm fra 0.01.2015. Hyblene varierer i
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størrelse fra 22 – 33 kvm (inkludert andel av fellesarealer). Snittpris pr hybel i
2015 er ca. kr 3 900,-. Leiesatsen inkluderer strøm, men ikke internett/TV.
Nett har tidligere blitt levert gratis via NTNU. Beboere ønsker at Samfundet
oppretter et abonnement på internett som hver beboer selv skal betale for.
Strøm i Klostergata har kostet ca. kr 200 000,- pr år de siste årene. Dagens
leiepriser er i realiteten for lave til å inkludere strøm. Daglig leder foreslår at
leieprisene står uendret men at strøm skilles ut og kommer som et tillegg for
nye beboere fra og med 01.01.2016.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar at alle beboere i Klostergata 35 skal betale for
internettabonnement i tillegg til leiepris fra og med 01.01.2016. Daglig leder
fastsetter pris på internettabonnement pr hybel ut i fra total pris på
internettabonnement.
For nye beboere fra og med 01.01.2016 er ikke strøm inkludert i leiepris.
Leiepris for nye beboere fra og med 01.01.2015 tilsvarer gammel leiepris,
strøm kommer i tillegg. Daglig leder setter strømpris pr hybel ut i fra beregnet
total strømkostand fordelt på areal pr boenhet.

SAK 38/15:

Oblatbudsjett 2016
GS foreslår følgende oblatbudsjett for 2016.
Per semester:
Funksjonærer: 395
Funkepanger: 150
Gjengmedlem/Gjengpang: 1200
Oblater til UKA, utover UKE-styret foreslås at gjøres som eget vedtak.

VEDTAK:

Finansstyret tildeler for 2016 1200 gjengoblater, 395 funksjonæroblater og
150 funkepangoblater. Dette inkluderer UKA-styret. Oblater til UKA utover
ukestyret gjøres i eget vedtak.
GS fordeler oblatene til gjengene ifølge oblatbudsjettet.

SAK 39/15:

Gjengbudsjetter 2016
GS har lagt fram forslag til bevilgninger til gjengdrift i 2016. Finansstyret har
ingen merknader til forslaget men ønsker å utsette vedtaket til FS-møtet 10.
desember slik at budsjett for 2016 vedtas samlet.

Orienteringssaker
Driftsorientering
Tatt til orientering.
Orientering fra Driftsstyret
Tatt til orientering.
Orientering fra Gjengsekretariatet
Tatt til orientering.
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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
Diskusjonssaker
Samlet investeringsplan 2016-2019 og Budsjett 2016
Det foreslås å gi STF en ramme på kr 925 000,Finansstyret ber KSG sette opp et budsjett med et brutto resultat på kr 7 350 000,- og 54 % varekost.
Tank-øl bør ligge på 50 % - egenprodusert øk bør ha en lavere varekost enn 50 %.

Eventuelt
UKA ber Finansstyret vurdere om en hytte kan være byggprosjekt for UKA-17.
Møtet ble hevet kl. 20:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 19.NOVEMBER
Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Amund Aarvelta

Linn Christin Haugen

Tormod Gjestland

Øyvind Bentås

Per Fridtjof Larssen

Linn Christin Haugen

Silje Vestues Kjeldstad
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