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FINANSSTYREMØTE 

Torsdag 1. desember 2016 på Biblioteket  

Protokollutskrift 

Tilstede: 

Finansstyret:   Dag Herrem, Tormod Gjestland, Geir Eikeland, Gabriel Qvigstad, Silje Vestues 
Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Amund Aarvelta.  

Observatører:    Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Mads G. Sømme (GS), Karoline Ryslett 
Follestad (DS), Martin Næss (UKA-17), Nora R. Hermansen (daglig leder).  

Forfall:    Magne Mæhre, Steinar Bjørlykke 

Referat:  Godkjent 

Innkalling:  Innkalling ble godkjent 

 
 

Presentasjoner 
KSG-Økonomi presenterte økonomirapport for høsten 2016.  
 

Vedtakssaker 
SAK 42/16:   Oblatbudsjett 2017. 

Oblatbudsjettet ble gjennomgått. Det er en målsetting å ikke øke antallet 
funksjonærer. En økning må begrunnes konkret i økt aktivitet.   

 
VEDTAK:  Saken utsettes til behandling av FS-bok og budsjett for 2017.  
 
SAK 43/16:   Internpriser. 
 

Følgende forslag på internpriser er fremmet;   
- Rabatt på Dahls øl i alle lokaler fra åpningstid til kl. 23, fredag-søndag. 

Dvs. at det bl.a. gjelder i Edgar fra kl. 16 og Rundhallen fra hoveddøra 
åpner. 

-  Rabatt på et utvalg mat/alkoholfri drikke i Edgar, alle dager: Toast, 
bagel, nachos, vaffel, kake, brus/Munkholm.   

 
Saken ble behandlet i GSK-møte torsdag 24. november. GSK vedtok følgende; 
"Gjengsjefkollegiet ønsker å innføre forslaget til internpriser på et utvalg av 
KSG sine varer for alle frivillige i Studentersamfundet." 
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VEDTAK:  Finansstyret vedtar å innføre internpris på et utvalg av mat for alle frivillige i 
Studentersamfundet. 
 
Med 5 mot 2 stemmer vedtar Finansstyret å innføre internpris på Dahls øl, 
fredag – søndag til 23:00 for alle frivillige i Studentersamfundet.  
 
Ordningen gjelder for vårsemesteret 2017. Ordningen evalueres i løpet av mai 
2017.  
 

 
 SAK 44/16:  Rive og byggeperiode for Byggeprosjektet for UKA -17 Prakthønerommet 

med Kaffegangen. 
 
 Anbudsprosessen viser at det er mulig å rive veggen mot kaffegangen 

innenfor UKAs budsjett. Riving krever noe lengre byggeperiode enn ønskelig.  
  
VEDTAK:  Selskapssiden stenges for rivning fra og med mandag 17. april 2017.  
 

Byggeprosjektet må i samarbeid med Studentersamfundets gjenger og 
administrasjon finne praktiske løsninger på utfordringer knyttet til stengingen 
av lokalet mens huset er i vanlig drift.   
 
Finansstyret presiserer at rivning for UKAs byggeprosjekt i vårsemesteret kun 
kan gjøres unntaksvis.  All rivning og bygging i forbindelse med 
byggeprosjektet skal primært skje innenfor UKAs byggeperiode. 

 
SAK 45/16:   Regnskap UKA-15 
 

Regnskapet er tidligere presentert av UKA-15, godkjenning er utsatt i påvente 
av revisjonsberetning. UKA 15 framla revisjonsberetning.  
 

VEDTAK:   Finansstyret vedtar regnskap for UKA-15.  
 

Orienteringssaker  
 
Driftsorientering 
Tatt til orientering. 
 
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. 
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Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg 
Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.  
 

Runde rundt bordet 
Samfundets leder informerte om pågående dialog med Samskipnaden om hus i Klostergata. 
 
Aarvelta informerte om Campusprosjektet til NTNU og ide-konkurransen som er utlyst, og informerte 
om status for Studentmediene. Studentmediene må finne en bærekraftig løsning i løpet av 2017.  
 

Diskusjonssaker 
 
Budsjett 2017 
Budsjettet ble diskutert.  Det er lagt opp til et for høyt investeringsnivå i STF.  Omfanget av 
investeringer må reduseres vesentlig, og innarbeides i en 3-5 års langtidsplan.  
 
Bevilgninger til gjengene er i stort sett samsvar med budsjettpremissene.  FS berømmer GS og 
gjengene.  KLST og LK har lagt opp til svært høy aktivitet, men med et bidrag vesentlig under 
forventningen.  Marginen bør økes for å møte forventningen, det bør søkes støtte for 23:59.   
 
FS-bok 2017 
FS-bok bør forenkles for å gjøre den mer tilgjengelig og målrettet.  Instrukser som husorden og 
gjenginstruks bør vurderes slått sammen.  Det er stort behov for språkvask og forenkling.   

 

 

 

Møtet hevet kl. 20:40 

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 15. desember 2016.  

 

Referent: Nora Røkaas Hermansen 

 
 
Dag Herrem   Tormod Gjestland   Geir Eikeland  

   

 

Gabriel Qvigstad  Silje Vestues Kjeldstad   Bente Sjøbakk 

 

 

Amund Aarvelta  


