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FINANSSTYREMØTE 

Torsdag 21. april 2016 på Biblioteket  

Protokollutskrift 

Tilstede: 

Finansstyret:   Dag Herrem, Magne Mæhre, Amund Aarvelta, Øyvind Bentås, Tormod 
Gjestland, Hans Kristian Henriksen, Silje Vestues Kjeldstad, Steinar Bjørlykke.   

Administrasjonen:   Nora R. Hermansen 

Observatører:    Norvald H. Ryeng (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Lauritz Telle Riple 
(DS), Martin Næss (UKA-17), Gabriel Qvigstad (påtroppende Styreleder)  

Forfall:    Linn Christin Haugen 

Referat:  Godkjent 

Innkalling:  Innkalling ble godkjent 

 
Presentasjoner 
KSG presenterte økonomirapport.  
 
 

Vedtakssaker 
 
SAK 19/16:    Endring av Opptaksinstruks   

MG ønsker å gjøre endringer i opptaksinstruksen. GSK har godkjent 
endringene.  

 
VEDTAK:  Finansstyret vedtar framlagte forslag til endringer i Opptaksinstruksen.  
 
 

Orienteringssaker  
 
Driftsorientering 
Tatt til orientering. 
 
Orientering fra Driftsstyret 
Tatt til orientering. 
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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 
Magne Mæhre har snakket med ITK og MG om bruken av Terminalen og kan rapportere om at det 
samarbeides godt om dette. 
 
Gabriel Qvigstad informerte om at Trondheim er kåret til Nordens 4. beste studieby.  
 
Administrasjonen har overtatt ansvaret for vasking av Trafoen - både 1. og 2. etasje. 
 
Det oppfordres til å holde bedre orden i Daglighallen.  
 
 

Diskusjonssaker 
 
Byggeprosjekt UKA-17 
Ukesjef Martin ga en redegjørelse for UKE-styrets og Profil gruppa sin vurdering av de fire foreslåtte 
lokalene til Byggeprosjekt for UKA-17; Mellomlokaler, Rundhallen, Prakthønerommet og Strossa.  
 
Finansstyret ber UKA vurdere hvor mye ressurser UKA-17 kan legge i byggeprosjektet da dette vil 
være en faktor for valg av prosjekt.  
 
UKA og Profil vil jobbe videre med forslagene og saken vil tas opp igjen på FS-møtet 19. mai. 
 

 
Høring angående SiTs eierskap til Studentmediene i Trondheim as 
Velferdstinget har sendt ut en høring angående SiTs eierskap til Studentmediene i Trondheim as da 
Samskipnaden har signalisert at det ikke er viktig for dem å være eier i selskapet.  Saken ble 
diskutert.  
 
For Finansstyret er det viktig at gjengens tilknytning til Studentersamfundet opprettholdes og at 
gjengen får en langsiktig økonomisk forutsigbarhet.  Eierskapet er av mer underordnet betydning.  
Finansstyret ser store fordeler ved at Studentmediene blir en gjeng som styrer seg selv og med færre 
administrative nivåer.  
 
Finansstyrets leder utarbeider et høringssvar på bakgrunn av diskusjonen.  
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Biblioteket 
Det er uttrykt misnøye med at Biblioteket har blitt et internt møtelokale og er blitt enda mindre 
tilgjengelig for publikum.   
 
Etter initiativ fra påtroppende Styreleder Gabriel har gjengene fått frist til FS-møtet 19. mai til å 
komme med konkrete forslag til bruk av Biblioteket. Det ble presisert at det er viktig for Finansstyret 
at lokalet er i bruk.  
 
Administrasjonene ønsker upåaktet av diskusjonen om Bibliotekets fremtidige bruk å lydisolere 
veggene mellom Biblioteket og Klubbstyrets hybel og kontor, og lage en alternativ inngang til 
Klubbstyrets kontor og oppussing av Klubbstyrets kjøkken. Dette vil være endringer som uansett må 
gjennomføres og uavhengig av Bibliotekets funksjon. Finansstyret ønsker at dette gjennomføres i 
sommer.  
 
På FS-møtet 19. mai må Finansstyret ta stilling til om lokalet skal være del av Samfundets 
skjenkeareal.  
 

Møtet hevet kl. 19:45 

 

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 19.MAI 2016.  

 

Referent: Nora Røkaas Hermansen 

 
 
 
Dag Herrem     Magne Mæhre   Steinar Bjørlykke 

 

Amund Aarvelta   Tormod Gjestland   Øyvind Bentås  

 

Silje Vestues Kjeldstad   Hans Kristian Henriksen    


