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 Sakspapirer FS-møte 21. april 2016 

FINANSSTYREMØTE 
 

Torsdag 21. april 2016 kl. 16:30 
Sted: Møterom Biblioteket 

Pizza kl. 16:00 
SAKSLISTE 
 
kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 31. mars v/DH 
kl.   2. Innkalling og saksliste v/DH 
 
Presentasjoner 
  3. Økonomiorientering v/KSG-øko.  

 

Vedtakssaker 
Kl. 17:00 4. Endring av opptaksinstruks v/HKH 
          
Orienteringssaker 
Kl. 17:15 5. Driftsorientering v /NRH 

6. Orientering fra Driftsstyret v/LTR 
7. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS 

  8. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB 
  9. Orientering fra UKA v/GH 
  10. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH 
 

Kl. 17:45  Pause 

 
Kl 18:00 Runde rundt bordet 
 
Diskusjonssaker 
Kl. 18:15 11. Byggeprosjekt UKA-17 
  12. Høring angående SiTs eierskap i Studentmediene i Trondheim as 
  13. Biblioteket 
Eventuelt 
 
 
 
kl. 19:30 Sangerhallen  
kl. 20:00 Middag i Lyche 
 
Studentersamfundet i Trondhjem 2016-04-15 
Nora Røkaas Hermansen 
Daglig leder 
Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller FS-
leder Dag Herrem  

mailto:daglig.leder@samfundet.no
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FINANSSTYREMØTE 

Torsdag 31. mars 2016 på Biblioteket  

Protokollutskrift 

Tilstede: 

Finansstyret:   Dag Herrem, Magne Mæhre, Linn Christin Haugen, 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:    Amund Aarvelta 

Referat:  Godkjent 

Innkalling:  Innkalling ble godkjent 

Presentasjoner 
KSG presenterte økonomirapport.  

 

Profilgruppa presenterte fem forslag til konsepter for byggeprosjektet til UKA-17. Finansstyret takker 

Profilgruppa for godt og konstruktivt arbeid og vil ta med seg forslagene i den videre prosessen.   

       

Vedtakssaker 
 

SAK 08/16:    Årsberetning og årsregnskap 2015   

VEDTAK:  Finansstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2015.   

 

SAK 09/16:   Semestervarighet høsten 2016 og våren 2017  

Styrets innstilling var at høstsemesteret 2016 skal vare til og med lørdag 26. 

november, GSK ber om at semesteret avsluttes lørdag 19. november 2016.  

Finansstyret gikk til votering over de to forslagene; 

For semesterslutt 19. november: 2 stemmer. 

For semesterslutt 26. november: 6 stemmer. 

VEDTAK:  Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2016 til fra og med søndag 14. august 

til og med lørdag 26. november, samt TKS sin adventskonsert søndag 27. 

november og filmklubbens juleavslutning 1.desember.  
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Vårsemesteret 2017 fastsettes til fra og med søndag 8. januar til og med 

lørdag 29. april, samt 17. mai.  

Siste ordinære åpningsdag før påske er torsdag 6.april og første ordinære 

åpningsdag etter påske er tirsdag 18.april. 

  

SAK 10/16:   Innkjøp av videoproduksjonsutstyr til Videokomitéen   

I budsjett for 2016 er det satt av inntil kr 250 000,- i investeringer i 

videoproduksjonsutstyr fra Sceneteknisk fond.  VK har satt opp forslag til 

utstyr i samarbeid med Steinar Bjørlykke. Det foreslås å i første omgang 

investere i opptaksutstyr og i neste omgang innkjøp og legging av 

infrastruktur – fiber. Utstyret i forsalget vil i hovedsak være til bruk i 

Storsalen.      

VEDTAK:  Finansstyret godkjenner framlagte forsalg til innkjøp av 

videoproduksjonsutstyr for inntil kr 150 000,-.  Kostnaden belastes 

Sceneteknisk fond.  

 

SAK 11/16:   Endring i generelt arbeidsreglement   

I følge ny arbeidsmiljølov gjeldende fra 1. juli i år kan bedriftsintern 

pensjonsalder ikke være under 70 år. Pr i dag har Samfundet en 

bedriftsintern aldersgrense på 67 år. Forslaget til endring er drøftet med de 

tillitsvalgte som ikke har merknader.  

VEDTAK:  Finansstyret fastsetter bedriftsintern pensjonsalder i Studentersamfundet til 

70 år.   

SAK 12/16:   Sikrings sommerprosjekt 2016   

Det er ønskelig at prosjektet med å bytte sylinderlås til kortlås fortsetter. 

Sikringskomitéen har utarbeidet en langtidsplan for å fase ut nøkler fra alle 

gjengene innen høst 2017. Etter at det planlagte arbeidet er ferdig sommeren 

2016 vil det av gjenger kun være FK som beholder nøkler, i tillegg til noen få 

arbeidshanker og ansatte og brannansvarlige vil fortsatt ha noen nøkler.     

VEDTAK:  Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings sommerprosjekt– å fortsette 

utskiftning av sylinderlås til kortlås - sommeren 2016 innenfor rammen avsatt 

i budsjett for 2016: Materialkostnader inntil kr 400 000,- og lønnsmidler 

tilsvarende 25 ukeverk. 

 

SAK 13/16:   Oppnevning av medlem i GS   

Gjengsekretariatet innstiller Øyvind Lunke som økonomi-arbeider i GS.  

Innstillingen er godkjent av GSK 15. mars 2016.    

VEDTAK:  Finansstyret oppnevner Øyvind Lunke som medlem av Gjengsekretariatet. 

Gjengsekretariatet består nå av: 

Mads Grødem Sømme - Leder 

Øyvind Vik – Nestleder / HMS-ansvarlig 

  Synne Krekling Lien - Økonomi 

    Hanne Vollen – Økonomi 

    Øyvind Lunke - Økonomi 

    Anette Robberstad – VO-kontakt for Studentmediene 

    Line Bragstad – VO-kontakt for Kunstenriske 

    Per Fridtjof Larsen – VO-kontakt for Drift 
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    Even Stokke – VO-kontakt for Tekniske 

    Sigrid Bergseng Lakså – Baksida-ansvarlig 

    Geir Henning Eikeland – GSK-leder. 

 

SAK 14/16:   Forpleiningsbudsjett for gjengen Studentmediene   

I følge ny aksjonæravtale om Studentmediene i Trondheim skal 

Studentersamfundet dekke forpleining og sosiale utgifter til gjengen 

Studentmediene på lik linje med andre gjenger i Studentersamfundet. 

Studentmediene har levert søknad og ber om kr 200 000,- i økonomisk støtte 

for 2016.  

Det er 50 funksjonærer i gjengen Studentmediene.  Finansstyret har fastsatt 

bevilgning fra Ukefond til forpleining og sosiale utgifter for alle gjenger til kr. 

1.000,- pr funksjonær pr semester. For gjengen Studentmediene med sine 50 

funksjonærer utgjør dette kr 100 000 for 2016.   

VEDTAK:  Finansstyret bevilger inntil kr 100 000,- fra UKEfond til forpleining og sosiale 

midler til gjengen Studentmediene for 2016.   

 

SAK 15/16:   Økning av Kampfondet   

Kampfondet har i dag en saldo på kr 120 000,-. Styret ber om at kampfondet 

etterfylles til den vedtatte størrelse på kr. 150.000.  

VEDTAK:  Finansstyret vedtar å etterfylle Kampfondet til kr 150 000,-.   

Beløpet bevilges fra UKEfond.  

 

SAK 16/16:   UKAs jubileumsbok   

UKA ønsker å lage en bok i anledning UKAs 100års jubileum i 2017 og ber 

Finansstyret stille en økonomisk garanti for prosjektet.  Finansstyret stiller 

seg positiv til planene og ber UKA-17 sørge for salg av boka.   

VEDTAK:   Finansstyret garanterer for inntil kr 340 000,- til å dekke utgifter knyttet til 

UKAs jubileumsbok, under forutsetning av at det også søkes ekstern støtte til 

prosjektet. Pengene bevilges fra UKEfond. 

 

SAK 17/16:   Bruk av navn fra Samfundet og UKA i Moholt studentbarnehage  

Nye Moholt Studentbarnehage har søkt om tillatelse til å bruke UKE-navn og 

navn fra Samfundet på Moholt barnehages avdelinger og rom.  

VEDTAK:  Finansstyret godkjenner søknad fra Studentsamskipnadens om å benytte 

UKE-navn og navn fra Samfundet på avdelinger og rom i Moholt 

Studentbarnehage.  

 

SAK 18/16:   FS-bok 2016   

Siden forrige vedtak av FS-bok 2016 har GS foretatt noen mindre endringer 

og oppdateringer.  

VEDTAK:  Finansstyret vedtar FS-bok 2016 som forelagt Finansstyret 31. mars 2016.   

 

 

Orienteringssaker  
Driftsorientering 

Tatt til orientering. 
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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 
Steinar Bjørlykke har hatt møte med Studentmediene angående modernisering av driften.    

Leder Øyvind Bentås jobber med NTNU og mulighet for tidligere realisering av KAM-prosjektet og 

realisering av bygging på fengselstomta.   Påtroppende leder Gabriel Qvigstad har vært i møter med 

Quak! og Handelshøyskolen angående immatrikuleringsperioden.  GRIF Hans Kristian Henriksen 

informerte om at det vil være valg av ny gjengrepresentant på GSK-møte 14. april. Ny GRIF vil overta 

etter FS-møtet 19. mai.    

 

Møtet hevet kl. 19:50 

 

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 21. APRIL 

 

Referent: Nora Røkaas Hermansen 

 

 

 

Dag Herrem     Magne Mæhre   Steinar Bjørlykke 

 

Linn Christin Haugen   Tormod Gjestland   Øyvind Bentås  

 

Silje Vestues Kjeldstad   Hans Kristian Henriksen    

 



Side 6 av 11 

 

 
 Sakspapirer FS-møte 21. april 2016 

Presentasjoner 

3. Økonomiorientering ved KSG-øko.  
KSG-øko presenterer økonomirapport.  

 

Vedtakssaker 

4. Endring av opptaksinstruks 
MG ønsker å gjøre endringer i opptaksinstruksen. GSK har godkjent endringene.  

Se vedlegg – Endringsforslag opptaksinstruks; 

https://docs.google.com/document/d/1sBU19C7SqnSRmOTllYeMXGg440DcRYYgUjLpGeCsSxI/edit# 

 

 

Orienteringssaker 

5. Driftsorientering v/NRH  
MUO står fortsatt fast på avgjørelse om størrelse på tilskudd til PA – fra MUO; Når det gjelder 

rapport for PA, og beregning av tilskudd så opprettholder MUO vurderingen om at tilskudd vil 

beregnes basert på tilbud fra Stagelab på Nexo STM M28 (inkludert tillegg til sonehøyttaler). MUO 

har hele veien vært tydelig på at tilskudd beregnes basert på lavest pris som oppfyller teknisk 

spesifikasjon, og at konkurranseformen Studentersamfunnet valgte ville kunne føre til en avkortning 

av tilskuddssum. 

Vi har mottatt kr 1 165 000,- i tilskudd, PA kostet totalt kr 1 860 300,-    

 

Bygge og vedlikeholdsprosjekter 2016 - oppdatering 

 Biblioteket  
o Gulvet er slipt og lakket. 
o Ventilasjon, ny inngang KLST-kontor, isolering av vegg mot KLST og yttervegg m 

vinduer samt kjøkken gjenstår. Folk fra DG kan trolig utføre mye av dette arbeidet – 
både snekring og el-arbeid. Sommerjobb?  

o Bruken av Biblioteket– gjengene har frist til FS-møtet i mai til å komme med konkret 
forslag til bruk av Biblioteket. Ombygginger kan gjøres uavhengig av dette.  

 Sangerhallen – ferdig. Kostnad kr 571 000,- (Modulvegger, himling, murer, maler, møbler og 
kjøkken). I tillegg kommer el- og rør- og sprinkler-arbeider på ca. kr 400 000,-. Noe av dette 
er knyttet til ventilasjonsanlegget.   

 Anretning prakthønerommet er noe pusset opp pga ombygging i forbindelse med ventilering 
av Selskapssiden 

 Ventilasjon 
o Selskapssiden – ferdig – kostnad 480 000,- 90 000 dyrere enn tilbud grunnet diverse 

uforutsett. I tillegg kommer ca. 200 000,- i el- rør- og sprinklerarbeid 
(prakthønerommet, anretning og tekniske rom/føringer).  

o Edgar og Klubben – vi har hatt 3 firma på befaring og venter på tilbud.  
o Biblioteket – har tilbud fra Hamstad – kr 168 000,- eks mva. Kan monteres i 

forbindelse med ombygging av vegg til KLST-kontoret. El-rør- og sprinklerarbeid må 
påregnes i tillegg.   

 Sentraldriftssystem 
o Under installering.  

 Takvinduer – 15 stk 

https://docs.google.com/document/d/1sBU19C7SqnSRmOTllYeMXGg440DcRYYgUjLpGeCsSxI/edit
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o SBK har fått inn tre tilbud og SBK og administrasjonen vurderer tilbudet fra 
Byggmester Geir O. Furunes som det beste med hensyn på pris og kvalitet. 15 
vinduer ca. kr 300 000,-. 

 Sikringsarbeider 
o Sprinkel i Kuppel kr 144 000,- 
o Div sikringsarbeider så langt i år (Branntetting, div sprinkler mm) kr 137 000,- 

 Lager fyrromet 
o DG er ferdig bygget– admin innreder. 

 Lager og toalett Kaffegangen  
o Fortsatt under utredning 

 Gjenganretningen 
o DG har branntettet 
o Garderobeskap til ansatte i utleie skal inn 
o Må planlegge videre utnytting av rommet 

 Storsalen 
o Sprinkler i Kuppel fullført 
o Akustikkpuss; arbeid begynner mandag 4. juli 
o Duken; venter på forslag fra seilmaker og Br. Flaarønning. Duken må tilfredsstille 

branntekniske og akustiske krav, samt farger. Er i dialog med akustikere – Brekke og 
Strand.  

o Lys i Kuppel – Regi jobber med dette. 
o Scenegulv – SBK jobber med dette. Krav om brannskille mellom scene og 

Regiverksted fører til at dagens dreiescene ikke lenger kan være i drift etter legging 
av nytt dekke. Det vil trolig være mulig å ha en moderne dreiescene oppå/i det nye 
scenedekket – over brannskillet.  

 KG 35 
o Befaring fra SBK viser feil og mangler bl.a. på det elektriske anlegget.  
o I først omgang vil vedovner fjernes og piper blendes, samt fuktskader og noe 

elektrisk fikses.  
 Semesterprosjekt DG - Bodegaen 

o DJ-bås er blitt større og vegger og søyler er pusset ned og malt på nytt.  
 Hoved-trapp, søndre side og takrenner 

o Fått inn et tilbud på reparasjon av hoved-trappa; kr 200 000,- venter på flere tilbud 
og på tilbud på varmekabler her og nederst på rampa til søndre side og takrenner.  

 

6. Orientering fra Driftsstyret 
Muntlig på møtet 

 

7. Orientering fra Gjengsekretariatet  
GSK har valgt ny GRIF, HippoGRIF og GSK-leder;  

 

GRiF: Geir Eikeland;  

Ble med i MG våren 2012, var Husansvarlig i Vertskapet UKA-13 og var parallelt med dette med i en 

arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelse av en sikkerhetsplan for Samfundet og UKA. Var 

huskoordinator i Styret 2014/15. Er nå GSK-leder, og dermed også med i GS det siste året. 

 

HippoGRiF: Aleksander Skre;  

2011-2012 – Styret for Studentersamfundet, Presseansvarlig 

2012 – TIRC, Lagersjef 
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2012-i dag – Aktiv styrepang 

2013 – ISFiT, Sjåfør 

2013 – Kakemester, Satte opp kakemesterordningen på mandat fra BSF, og var den første som 

overtok «BSF-ansvarlig» fra OBkasserer. 

2013- I dag – Trondhjems Studentersangforening 

Baksidekontakt – 2014 

Styremedlem – 2015-2016 

Pirum – 2014 –i dag. 

UKA-11 – Samfundetstyret 

UKA-13 – Barsjef i Daglighallen 

UKA-15 – Pirumitt 

 

GSK-leder: Ragnhild Nøstvold 

Ragnhild har vært med i symf.orch. siden 2010, og er Huskoordinator i det avtroppende 

Samfundetstyret. 

 

8. Orientering fra Studentersamfundets leder  
Muntlig på møtet 

 

9. Orientering fra UKA  
Muntlig på møtet 

 

10. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg  

Referat fra AU-møte torsdag 7.april 2016 
Til stede; Dag (FS-leder), Mads (GS-leder), Gabriel (påtroppende styreleder), Geir (GSK -

leder), Hans Kristian (GRIF), Nora (DL)  

VK og videoproduksjon 
Gjengsjef i VK ønsket å diskutere veien videre for videodokumentasjon og ønsker tilbakemelding på 

forsalget til samarbeids/intensjonsavtale mellom VK og Fler-kamera i Studentmediene.   

Utgangspunktet for investeringene i videoproduksjonsutstyr til VK er at Styret ønsker dokumentasjon 

av alle medlemsmøter. Dette klarer ikke Fler-kamera i Studentmediene å gjennomføre i dag.  

Finansstyret har derfor gitt oppdraget til VK.  

AU synes forsalget til avtale er fornuftig. Den er avklarende og kan brukes som utgangspunkt for 

videre arbeid mot UKA 17. Punkt 6 i avtalen som omhandler om rettigheter kan strykes da det er 

Samfundet som har alle rettigheter til alle opptak. FS vil ta dette opp med Fler-kamera i SM.  

AU er positive til hybel til gruppa, men hvor den bør plasseres bør diskuteres mer. Blæsten, FG, FK, 

Regi er mulige plasseringer. Et felles arbeidslokale/møterom bør prioriteres først, hybel kan komme 

senere. Pr i dag har VK og Fler-kamera 1. og 2. kvadrant og disse kan trolig med fordel slås sammen, 

men de kan trenge et lokale til. AU ønsker forslag til hvor.  

Lagring av videoopptak; VK må snakke med ITK og finne en lagringsplattform.  

Siste nytt fra daglig leder 
DG har semesterprosjekt denne uka – Bodegaen og Fyrrommet.  
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STF-satser 
STF-styret har innkalt til møte om satsene. AU gir STF-styret frist til å komme med forslag til FS-møtet 

19.mai.   

Arrangøravgift 
Arrangøravgift og avgift til STF bør følge hverandre.  

GSK skal diskutere prinsipper rundt arrangøravgiften på førstkommende FS-møte. AU satser på 

diskusjon rund arrangøravgiften på FS-møtet i mai og vedtak på FS-møtet i juni.  

Byggeprosjekt UKA-17 (BP17) 
Profil og UKA skal komme med en felles innstiling til byggeprosjekt UKA-17. Det var i utgangspunktet 

ønskelig å vedta byggeprosjekt i april eller mai, men AU mener saken ikke må forhastes og foreslår at 

det blir en diskusjonssak på FS-møtet 21. april og vedtak i mai eller juni.  

Følgende lokaler er foreslått til BP17; Rundhallen, Strossa, Prakthønerommet og Mellomlokaler; 

Trappeløp, Daglighallen/Knausgangen og delvis Søndre side og Rundhallen. 

AU mener mellomlokalene trenger en oppgradering og synes nå at det er dette som nå peker seg ut 

som det beste alternativet for BP17. Pusses mellomlokalene opp vil hele Samfundet trolig framstå 

som nyoppusset og det vil være til glede for alle som besøker Samfundet både under og etter UKA.  

AU ønsker at administrasjonen sandblåser og legger epoxy i et trappeløp i sommer for å se om dette 

gir et godt resultat.   

Utvidelse NBB 
MG ønsker å utvide hybelen sin ved å fjerne veggen mellom kontor og hybel. AU anser dette for å 

være en gjengintern avgjørelse. MG må flytte PCer til Terminalen/FS-kontoret. MG web bruker 

allerede rommet så dette bør være uproblematisk. Om det skulle oppstå uenigheter mellom 

gjengene som de ikke klarer å løse selv kan saken sendes til FS.  

Instruksendringer fra Sikring 
Vi har mottatt et instruksendringsforslag fra Sikring. AU mener instruksene må gjennomarbeides mer 

før de kan vedtas. Magne jobber videre med dette.  

Biblioteket – en evaluering så langt 
Møterommet brukes nå først og fremst av administrasjonen, FS, GSK og til noen andre store møter. 

Rommet ble ikke møblert som permanent møterom da det var ønskelig å ha mulighet til å bruke 

rommet til mer enn møter. AU ønsker tilbakemelding fra gjengene på hvordan rommet kan brukes 

framover og setter frist til FS-møtet 19. mai.  

AU mener at det uavhengig av hva gjengene ønsker at rommet skal brukes til så vil det være 

hensiktsmessig å ventilerere rommet, isolere mot KLST og bygge ny inngang til KLST.  

Klostergata 35 
SBK har hatt befaring og skrevet en statusrapport. 

AU ønsker at admin får fjernet vedovner og blendet pipeløp og reparert fuktskadene. Takrenner og 

tak bør også sjekkes med tanke på lekkasjer.  

Generelt sett ønsker AU at løpende vedlikehold gjøres i et raskere tempo enn det som har vært 

praksis.  

Dreiescenen, scenegulv og brannskille 
SBK jobber med utskiftning av scenegulv. Det skal være et brannskille mellom scenen og Regi 

verksted. Detter er uavhengig av om det er et verksted der eller ikke – det er fordi scenen/Storsalen 

og verkstedet er to ulike brannceller.  Det er ikke tilfredsstillende brannskille her i dag bl.a. pga. 

dreiescenen. Når vi legger nytt scenegulv/dekke må brannskillet gjøres tilfredsstillende. Da vil det 
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ikke lenger være mulig å bruke dagens dreiescene. Men det kan bygges en ny dreiescene over et nytt 

gulv/dekke/brannskille.    

Hans Kristian tar opp saken med Regi, UKA og SIT som er de som bruker dreiescenen.  

Det bør også undersøkes hvorvidt det er mulig å branntette under dreiescenen.   

Medlemskortsalg på nett – og id-kort eller ikke? 
Det Norske Studentersamfund selger medlemskap via sms og app. AU ber påtroppende Styre om å se 

på dette og gi en tilbakemelding på om vi også skal tilby dette.  

AU ber også påtroppende Styre om å gi en prinsipiell tilbakemelding på hvorvidt vi kan kutte ut id-

kort eller ikke.    

Semestervarighet 
Gjengene er misfornøyde med Finansstyrets vedtak om at høstsemestret 2016 varer til 26. november 

og ikke avsluttes 19. november slik de ønsket. De er av den oppfatning av at FS har forlenget 

semesteret med en uke. Dette skylles trolig at vi ikke har klart å formidle at de to foregående 

høstsemestrene har blitt kortere enn normalt grunnet NTNU sine personalfester. Vi må forsøke å 

rette opp i misforståelsen. Saken settes opp til diskusjon på førstkommende GSK-møte. Det er mulig 

at gjengene komme med et forslag som kan kompensere for at semesteret blir en uke kortere.  

Takvinduer på sideloft 
SBK har mottatt tre tilbud på utskiftning av takvinduer. Nora har bedt SBK om å gi en vurdering av 

tilbudene. Administrasjonen jobber videre med saken.  

Digitalisering av gamle program 
Sittende Styre ønsker at gamle Samfundet program digitaliseres. Hans Kristian foreslår at vi 

undersøker med Nasjonalbiblioteket om de kan gjøre det for oss.  

Halvtårsmedlemsskap for internasjonale studenter 
Sittende Styre ønsker å tilby internasjonale studenter halvt års medlemskap. AU ber påtroppende 

Styre om å jobbe med dette og komme med en innstilling til FS.  

Reviderte gjengbudsjetter 
Gjengene har revidert sine budsjetter i samarbeid med GS. Slik det ligger an nå kommer gjengene å 

be om en samlet økning i bevilgning fra opprinnelig budsjett på omkring 80 000,-.  

Arkivet ønsker mer kursing – dobler budsjettet sitt.  

Opptaksinstruks 
MG har foreslått noen endringer i opptaksinstruksen. AU diskuterte og kom med noen kommentarer 

som tas videre til GSK hvor instruksen skal diskuteres.  

Møtetidspunkt og sted for AU-møter 
AU-møtene flyttes til kveldstid på torsdager og vil heretter holdes på Samfundet.  

 
Runde rundt bordet 
 

Diskusjonssaker 
11. Byggeprosjekt UKA-17 
UKA-17 og Profil jobber sammen med en innstilling til Byggeprosjekt for UKA-17. UKEsjef Martin 

Næss orienterer om arbeidsprosessen med Profil og introduserer diskusjonen. 
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12. Høring angående SiTs eierskap i Studentmediene i Trondheim as 
Se vedlegg – Følgebrev og Høring Studentmediene.  
   

13. Biblioteket 
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 da det har vært misnøye med at biblioteket har 

blitt et internt møtelokale og ikke lenger så tilgjengelig for publikum.   

Torsdag 14. april ble det avholdt styrevaffel i Biblioteket under parolen Bevar Biblioteket. Innspill 

som kom her vil bli kort presentert på møtet som grunnlag for diskusjon.   

 

 

Eventuelt 

 

 

 

 
 


