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 Sakspapirer FS-møte torsdag 8. februar 2018 

FINANSSTYREMØTE 
 

Torsdag 08. Februar 2018 kl. 16:30 
Biblioteket 

Mat kl 16:00 
SAKSLISTE 
kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 14. desember 2017 v/DH 
kl.   2. Innkalling og saksliste v/DH 
 
Presentasjoner 
Kl. 16:35 3. KSG-økonomirapport 

4. Driftsgjenger (KLST, LK, KU, KSG, MG og Styret) presenterer planer for 

vårsemesteret 2017 

Kl. 17:00 5. Orientering om Nybygg v/DH 

 
Vedtakssaker 

Kl. 17:15 6. Oppretting av Nybyggkomite v/DH 

7. Oppstart reguleringsplan for motfylling i Nidelva v/DH  

8. Planlegging av Nybygg på Fengselstomta v/DH 

9. Antall funksjonærer i Fotogjengen v/SBL 

10. Søknad om midler til ordenspromosjon for Den Trege Patron v/NRH 

  11. Infoskjermer v/EWB 

12. Sikrings sommerprosjekt 2018 v/NRH 

13. 400-volt v/NRH  

 
Kl 18:00 Pause 
 
Orienteringssaker 
Kl. 18:15 14. Driftsorientering v /NRH 

15. Orientering fra Driftsstyret v/MS 
16. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL 

  17. Orientering fra Studentersamfundets leder v/TB 
  18. Orientering fra UKA v/MN 
  19. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH 
 
Runde rundt bordet 
 
Diskusjonssaker 

Ingen saker meldt  
Eventuelt 

 
Studentersamfundet i Trondhjem 2018-02-01 
Nora Røkaas Hermansen 
Daglig leder 
 
Eventuelt fravær meldes til daglig leder eller FS-leder Dag Herrem 
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FINANSSTYREMØTE 

Torsdag 14. desember 2017 på Biblioteket  

Protokollutskrift 

Tilstede: 

Finansstyret:   Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Tale Bærland, Silje Vestues 

Kjeldstad, Amund Aarvelta, Steinar Bjørlykke, Bente Sjøbakk 

Observatører:    Sigrid Bergseng Lakså (GS), Martin Næss (UKA-17), Sveinung Heide Vaskinn 

(Rådet), Mari Skjæraasen (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder) 

Forfall:    Erik Wangensten Berg 

Referat:  Godkjent 

Innkalling:  Innkalling ble godkjent 

 

Presentasjoner 
Gabriel Qvigstad orienterte om siste nytt i arbeidet med Nybygg.    

 

Vedtakssaker 
SAK 43/17:   Utvidelse av KSG 

KSG ønsker å utvide følgende interngjenger: 

Lyche-Kjøkken Funk: 1 ekstra funksjonær, Spritgjengen: 1 ekstra funksjonær 

og 4 gjengiser, Arrangement: 1 ekstra funk og 2-3 ekstra gjengiser.  

AU anbefaler FS å godkjenne at KSG utvides med inntil 3 funksjonærer og 

inntil 7 gjengmedlemmer i henhold til søknaden.  

 

VEDTAK:  Finansstyret vedtar at KSG kan utvides med inntil 3 funksjonærer – 1 

funksjonær i henholdsvis hver av undergruppene Lyche-kjøkken, Spritgjengen 

og Arrangement.  

Finansstyret godkjenner også at Spritgjengen tar opp inntil 4 ekstra 

gjengmedlemmer og at Arrangement tar opp inntil 3 ekstra 

gjengmedlemmer.  

 

SAK 44/17:   Oblatbudsjett 2018    

VEDTAK:  Finansstyret tildeler for vårsemesteret 2018: 1110 gjengoblater og 397 

funksjonæroblater; 300 gjengpangoblater og 150 funkepangoblater. GS gis 

rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov. 
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Finansstyret tildeler for høstsemesteret 2018 1110 gjengoblater og 417 

funksjonæroblater; 300 gjengpangoblater og 150 funkepangoblater. GS gis 

rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov. 

GS fordeler oblatene til gjengene ifølge oblatbudsjettet. 

 

SAK 45/17:   Scenetekniske investeringer 2018    

VEDTAK:  Finansstyret gjør følgende bevilgninger til investeringer i sceneteknisk utstyr 

for 2018:  

 

Bevilgninger til scenetekniske investeringer for 2018: 

Forsterkerkomiteen:      inntil kr 250 000,- 

Regi:      inntil kr 200 000,- 

VK:       inntil kr 300 000,-  

Uforutsette investeringer:     inntil kr 100 000,- 

 

Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av tekniske ansvarlig og daglig 

leder før gjengene kan iverksette bestilling av nytt utstyr.   

 

Totale bevilgninger fra UKEfond til scenetekniske investeringer i 2018: inntil 

kr 850 000,-.  

 

SAK 46/17:   Budsjett 2018    

VEDTAK:  Finansstyret vedtar framlagte budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem 

for 2018.  

 

SAK 47/17:   FS-bok 2018      

VEDTAK:   Finansstyret vedtar framlagte forslag til FS-bok 2018.  

  

SAK 48/17:   Semestervarighet høsten 2018      

   Styret la fram forslag til semestervarighet høsten 2018.  

VEDTAK:  Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2018 til fra og med søndag 12. august 

til og med torsdag 22. november, samt filmklubbens juleavslutning lørdag 

1.desember og TKS sin adventskonsert søndag 2. desember 2018. Fra og med 

søndag 18. november holder Samfundet åpent med et redusert tilbud. 

 

Orienteringssaker  
Driftsorientering 

Tatt til orientering. 

 

Orientering fra Driftsstyret 

Tatt til orientering.  

 

Orientering fra Gjengsekretariatet 

Tatt til orientering. 

 

Orientering fra Studentersamfundets leder 

Tatt til orientering. 
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Orientering fra UKA 

Tatt til orientering. 

 

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg 

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.  

Runde rundt bordet 
Steinar Bjørlykke ønsker å gi seg som styremedlem i Studentmediene.  

 

Diskusjonssaker 
Vedlikeholdsplan ble diskutert. Må se på hva som kan være gjennomførbart i 2018 og 2019.   

 

Eventuelt 
Ingen saker.  

Møtet hevet kl.19:15 

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 1. FEBRUAR 2018.  

Referent: Nora R. Hermansen 

 

Dag Herrem   Magne Mæhre   Tale Bærland   

 

 

 

Silje Vestues Kjeldstad  Bente Sjøbakk   Amund Aarvelta    

 

 

 

Tormod Gjestland  Steinar Bjørlykke    

 
 

Presentasjoner 

3. KSG-økonomirapport 
Sendes ut i løpet av onsdag 7. februar. 

  

4. Driftsgjenger (KLST, LK, KU, KSG, MG og Styret) presenterer planer for vårsemesteret 

2017 
De har blitt bedt om å ha et særlig fokus på bruk av sosiale medier og kommunikasjon med 

medlemmer og publikum via bl.a. Face book. I følge Underhood skårer vi dårlig på 

dialog/kommunikasjon med publikum på FB.  

 

5. Orientering om Nybygg 
Muntlig på møtet.   
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Vedtakssaker 

Sak 6. – 8: Nybygg 
Det er behov for at planene for fengselstomta konkretiseres i vedtak fra Finansstyret. 

Det er i 2017/2018 bevilget 500 000 til videre utvikling av prosjektet.  Følgende prosesser er 

iverksatt:  

Stabilitetsvurdering av tomta / geotekniske vurderinger 

Konsept for motfylling i Nidelva som stabiliserende tiltak 

Forberedelser for gjennomføring av motfylling 

Konsept for utvikling av et nybygg 

Brannteknisk vurdering av nybygg mht kapasiteter i gammel og nytt bygg 

De fleste prosessene er ferdige, og de viser at det kan bygges et nybygg på omlag 4.000 m2 for ca 93 

mill. I tillegg kommer kostnaden til motfylling.   

 

Et videre løp forutsetter et vedtak om regulering av Nidelva og et vedtak om man skal gå videre med 

å bearbeide utkastet til nybygg slik det foreligger.  Det vil være nødvendig med økte bevilgninger. 

Følgende tiltak tilrås gjennomført: 

Vedtak om oppstart regulering av motfylling i Nidelva 

Bearbeiding av eksisterende utkast til nybygg 

Kostnadsrammene må så langt ansees som usikre.  Bevilgninger til prosjektet bør skje løpende.   

 

Vedtak om oppstart regulering av motfylling i Nidelva 

Før fengselstomta kan bebygges må det etableres en motfylling i Nidelva som stabiliserende tiltak.  

Før motfyllingen kan bygges må det vedtas en reguleringsplan.  

Kostnaden ved gjennomføring av reguleringsplan anslås til 760.000.  Det er uklart om tiltaket må 

konsekvensutredes eller om dette dekkes opp gjennom krav fra NVE.  Uansett vil det i tillegg påløpe 

kostnader til geoteknikk og miljøanalyser.  De må antas samlet kostnad vil ligge i størrelsesorden 1,1 

til 1,3 mill.  Kostnaden søkes delt med lik andel mellom Samfundet / NTNU / Trondheim kommune.   

Kostnaden ved gjennomføring anslås til om lag 15 mill.  Det er uaktuelt for Samfundet å delta ved 

gjennomføringen.   

Utarbeidelse av en reguleringsplan vil ta 14-18 måneder avhengig av hvilke antikvariske og 

miljømessige interesser som melder seg på i prosessen.   

 

Bearbeiding av eksisterende utkast til nybygg 

Eksisterende utkast til nybygg er utarbeidet som en konseptuell skisse, og er bare i begrenset grad 

forankret internt.  Det kan tenkes annen utforming av et tilbygg og et felles bygg sammen med et 

eventuelt KAM senter.   

Det må tas overordnet stilling til å man ønsker å videreføre dette konseptet eller om man ønsker å 

utrede alternativer.   

Det må i tillegg gjøres en del interne prosesser hvor premissene for innhold og utforming klarlegges. 

Det forslås i første omgang å gjennomføre dette som workshops fordelt på to grupper, 

arrangerende/KSG og kunstneriske.  Samtidig bør det gjøres en gjennomgang av generelle rombehov 

hvor også studentmediene medtas.   

Et forslag til nybygg med kostnadsramme bør forelegges Storsalen i løpet av vårsemesteret 2018.   

Den konkrete utformingen av et nybygg bør avventes til utfallet av de interne prosessene er klarlagt.  

Forutsatt vedtak kan prosjektering påbegynnes høsten 2018. 
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Gjennomføring nybygg 

Reguleringsplan vil være begrenset til Samfundets egne bygg og tverrforbindelsen og kan 

gjennomføres på 12-14 mnd.  Kostnadene antas i størrelsesorden kr. 400 000.   

Oppføring av et nybygg vil ta om lag 9 -12 mnd.  Byggekostnad er estimert til 93 mill.   

 

Framdrift 

Reguleringsplan for motfyllingen kan være ferdig sommeren 2019.  Reguleringsplan for nybygg vil ta 

12-14 mnd, og bør påbegynnes etter påske 2018.  Er alle vedtak og bevilgninger på plass kan 

motfyllingen bygges sommeren 2019.  Det er mer sannsynlig at motfyllingen er ferdig tidligst 2020.  

Det er mulig at et nybygg kan påbegynnes før motfyllingen er ferdigstilt.  I såfall kan byggestart være 

etter UKA 19.  Blir motfyllingen etablert senere vil dette forskyve byggestart tilsvarende.  

 

Videre framdrift bør organiseres gjennom en egen komite for nybygg.   

 
6. Oppretting av Nybyggkomite 
 

VEDTAKSFORSLAG:  Finansstyret oppretter komite for nybygg.  Komiteen består inntil videre av 

## ## ##, med Gabriel Quigstad som prosjektleder.  Komiteen kan innhente 

intern og ekstern bistand. 

 

7. Oppstart reguleringsplan for motfylling i Nidelva 
 

VEDTAKSFORSLAG:  Finansstyret vedtar oppstart av reguleringsplan for motfylling i Nidelva.  

Det bevilges inntil 1,2 mill til reguleringsplanen.  Beløpet bevilges over UKE-

fond. 

 

8. Planlegging av Nybygg på Fengselstomta 
 

VEDTAKSFORSLAG:  Finansstyret vedtar å starte planlegging av et nybygg på Fengselstomta. 

Utkast til innhold og utforming av et nybygg legges fram av nybygg-komite 

for Finansstyret og Samfundsmøtet.   

 
9. Antall funksjonærer i Fotogjengen 
Under behandling av Sak 41/17: Utvidelse av Fotogjengen på FS-møtet 30. november i fjor ble det en 

misforståelse angående antall funksjonærer i Fotogjengen. Webutviklere er også funksjonærer - ikke 

bare fotografene. Dette ble endret og godkjent av FS ved revisjon av FS-bok 31.03.16.  

Alle i FG er funksjonærer, og vil fra nå ha like lang bindingstid på 2,5 år. FG tar normalt kun opp 

medlemmer ved høstopptak. 

 

Følgende vedtak bel gjort 30. november 2017: Finansstyret vedtar at Fotogjengen kan ta opp inntil 5 

fotografer hvert år. Fotogjengen vil da bestå av 15 funksjonærer hver høst og 10 funksjonærer hver 

vår.   

 

Vedtaket må rettes opp med et nytt FS-vedtak. Antallet funksjonærer i nytt forslag til vedtak 

stemmer med vedtatte oblatbudsjett.  
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VEDTAKSFORSLAG:  Finansstyret vedtar at Fotogjengen kan ta opp inntil 6 funksjonærer   hvert år. 

Fotogjengen vil da bestå av 18 funksjonærer hver høst og 12 funksjonærer 

hver vår. 

 
10. Søknad om midler til ordenspromosjon for Den Trege Patron 
Søknad fra Akademisk Radioklubb: 

Tradisjonen tro blant de tekniske gjengene på Studentersamfundet, kommer Ordenen Den Træge 

Patron til å avholde sin årlige, dato for ordenspromosjonen er lørdag 17. mars 2018. 

 

Den Træge Patron er en takk fra de tekniske gjengene og Studentersamfundet til gjengmedlemmer 

som i forbindelse med gjengenes arbeid, har vist en innsats utover det som vanligvis kreves. 

 

Ordenen omfatter Akademisk Radioklubb, Diversegjengen, Fotogjengen, Regi, 

Forsterkerkomiteen, IT-komiteen og Videokomiteen. Den administrative delen av Ordenen er tillagt 

ARK ved formannen. 

I forbindelse med avviklingen av ordenspromosjonen søker vi i år som i fjor om kr 10.000 i økonomisk 

støtte. 

 

VEDTAKSFORSLAG:  Finansstyret bevilger inntil kr 10 000,- til gjennomføring av ordensprosmosjon 

for Den Trege Patron våren 2018. Pengene bevilges fra UKEfond.  

  

11. Infoskjermer 
Profil og VK har laget en utredning om infoskjermer, søknaden/utredelsen ligger i linken: 

https://docs.google.com/document/d/1LWVL-

IADOKXa664p0OwyJ0EuoqcIphoKU6JZk5Zk4ro/edit?ts=5a019f72 

 

VEDTAKSFORSLAG:  Finansstyret godkjenner at VK inngår abonnementsavtale med Infoskjermen 

om system for infoskjermer på Samfundet og bevilger inntil kr 74 000,- fra 

Ukefonds til investering i 5 monitorer til infoskjermer på Samfundet. I tillegg 

kommer årlige abonnementskostnader til Infoskjermen på kr 1390,- pr skjerm 

– totalt kr 6 950 pr år for 5 skjermer.   

 
12. Sikrings sommerprosjekt 2018 
Forslag fra Sikring til sommer prosjekt 2018:  

Totalt kostnader: kr 270 00,- (satt av kr 200 000,- i budsjett for 2018).  

Estimert totalt timeforbruk: 700 timer (underkant av 19 uker)  

 

1. Adgangskontroll tekniske rom: 

Vi har i dag kortlås på så og si alle dørene på samfundet. Det gjenstår en liten håndfull - 13 dører hvor 

vi mener det er hensiktsmessig å ha kortlås. Dette er tekniske rom, eksempelvis dører til 

ventilasjonsrom eller lager. Dersom vi får kortlås på disse rommene vil vi eliminere nødvendigheten 

for nøkler for alle teknikere, både interne og eksterne.  

 

Etter noen år med kortlåsprosjekter har sikringskomiteen opparbeidet seg en stor kompetanse på 

kortlåssystemet, og hva som fungerer for Samfundet. Denne kompetansen er ikke like lett å 

opprettholde uten sommerprosjektet. Det vil derfor være hensiktsmessig å foreta disse 

installasjonene nå, mot å bruke mer tid eller å leie inn eksterne ved et senere tidspunkt.   

https://docs.google.com/document/d/1LWVL-IADOKXa664p0OwyJ0EuoqcIphoKU6JZk5Zk4ro/edit?ts=5a019f72
https://docs.google.com/document/d/1LWVL-IADOKXa664p0OwyJ0EuoqcIphoKU6JZk5Zk4ro/edit?ts=5a019f72


Side 8 av 11 

 

 
 Sakspapirer FS-møte torsdag 8. februar 2018 

Disse dørene kobles opp mot undersentraler vi allerede har. Ut fra erfaringer fra tidligere er 

personalkostnaden satt til 340 timer. Materialkostnad er satt til 250 000 kr, det være seg oppsett for 

disse 13 dørene og kabling, inkludert en usikkerhetsmargin på 28 000. 

Jeg vil også nevne at det nå kun er 31 magnetstripelesere igjen på huset, noe vi over tid ønsker å fase 

ut til fordel for RFID kortlesere. Å bytte ut disse vil koste rundt 200 000 kr. Med dette vil vi kunne 

fjerne behovet for magnetstriper på ID-kortene. 

 

2. Talevarsling: 

Talevarslingen på Samfundet ble trukket opp på slutten av 90-tallet og er rundt 20 år gammel. Etter 

mange oppussinger og strukturelle endringer har den også blitt patchet, hvor vi ikke er i besittelse av 

dokumentasjon. Det er derfor gjort en betraktelig jobb for å spore disse kursene i ettertid. Ved siste 

tilsynsrunde fra Bravida, ble det påpekt at talevarslingsdekningen hadde noen mangler, som igjen ble 

påpekt av brannvesenet ved deres årskontroll. Sikringskomiteen mener dette er en nødvendig 

prosess for at anlegget skal følge forskrifter og lovverk. 

Vi ønsker å utføre endringene som ikke kan tas i løpet av et semester i løpet av sommeren. Det være 

seg endringer i lokalene som er i bruk så og si hele uken i semesteret (4 talevarslingskurser) - Edgar, 

Daglighallen, Lyche og Storsalen. Endringene vil føre til en logisk oppdeling av talevarslingen, uten 

forgreininger. Eksempelvis har vi nå deler av Regi, hybelgangen utenfor Regi og Studentmediene, 

Daglighallen og Edgar på samme kurs.  

Materialkostnaden er her satt til 20 000 kr - vi er allerede i besittelse av kabel og talevarslingshorn 

(kun usikkerhet). Personalkostnaden er beregnet til 360 timer, med tre jobbende parallelt.  

 
VEDTAKSFORSLAG:  Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings forsalg til sommerprosjekt 

sommeren 2018; adgangskontroll til tekniske rom samt utbedring av 

talevarslingsanlegget innenfor følgende ramme: Materialkostnader inntil kr 

270 000,- og lønnsmidler tilsvarende 19 ukeverk. 

 

13. 400-volt  
Trønderenergi kan legge opp 400-volt inn til Samfundets yttervegg i løpet av våren 2018. Kostander 

knyttet til å få 400-volkt til yttervegg og legge opp strømskap inne i Samfundet samt fordele til scene 

er estimert til kr 1 mill og dette beløpet er avsatt til prosjektet i budsjett for 2018.   

Elektrikere fra DG kan utføre arbeidet med å sette opp nye strømskap i fyrrommet og føringer til 

Storsalscenen i løpet av sommeren 2018. Dette må da gjøres som betalt sommerjobb.  

 

VEDTAKSFORSLAG:  Finansstyret ber administrasjonen igangsette arbeid med å få 400-volt inn på 

Samfundet og engasjere elektrikere fra DG til å sette opp strømskap og 

infrastruktur sommeren 2018. Kostnadsramme inntil kr 1 000 000,-.   

 

Orienteringssaker 

14. Driftsorientering 
Muntlig på møtet.  

 

15. Orientering fra Driftsstyret 
Muntlig på møtet 

 

16. Orientering fra Gjengsekretariatet 
Muntlig på møtet 
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17. Orientering fra Studentersamfundets leder 
Muntlig på møtet 

 

18. Orientering fra UKA 
Muntlig på møtet 

 

19. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg 
Referat fra AU-møte onsdag 24. januar 2018  

Til stede: Magne (FS-nestleder), Erik (GRIF), Tale (Styreleder), Sigird (GS-leder), Nora (Daglig leder) 

 

Forslag til endringer på Selskapssiden  

Profil har sammen med KSG og DG sett på hva som er ønskelig å utbedre på Selskapssiden. DG setter 

av vårens semesterprosjekt i uke 11 til å fikse Selskapssiden. Det er først og fremst ønskelig å endre 

arbeidsbenken i baren da denne ikke fungerer i følge KSG.  

Foreløpig kostnad beregnet til ca. kr 50 000,- for å bytte ut arbeidsbenk med isbrønner o.l.    

  

Gatekunst i Rotundene 

Profil har undersøkt mulighetene for å dekorere rotundene med gatekunst. Dette har blitt positivt 

mottatt av gjengene.  

AU er positive til å utsmykke rotunder og andre mellom-lokaler med gatekunst og ber profil komme 

med et konkret forslag og pristilbud.   

 

Innhente ekstern hjelp 

Profil ønsker å få hjelp til bla. annet Klubben og Ambassaden i Lyche og har opprettet kontakt med en 

interiørdesigner. AU er positive til dette.  

 

Byggeprosjektet UKA-19 

Profil ønsker et tettere samarbeid med FS i prosessen mot utvelgelse av lokale for byggeprosjekt for 

UKA. 

AU foreslår at det gjennomføres workshops med Profil, UKE-sjef og et par representanter fra FS.  

  

Midlertidig ekstra oblat (DG) - informasjon fra GS 

DG vil gjerne søke om ett ekstra funkeoblat for høst 18 og vår 19. De har per i dag lov til å ha 9 

ordinære funksjonærer, altså ikke elektrikere. Det har vært vanlig å ta opp 4 funksjonærer i partallsår 

og 5 i oddetallsår. De ønsker å bytte om på dette slik at det største kullet har ett års erfaring før 

ukeåret. Det passer godt å gjøre dette nå da de har mange ledige oblater fra folk som er på 

utveksling. Når disse kommer tilbake vil dette medføre at de blir 10 ordinære funksjonærer i høst 18 

og vår 19. De vil falle tilbake til normale antall fra høst 19 og utover. 

GS har godkjent dette.  

 

Kommunikasjon med publikum på Facebook  

I følge rapporter fra Underhood kommer Samfundet dårlig ut på  kommunikasjon med publikum. AU 

foreslår at DS bes om å kommentere dette under sitt besøk på FS-møet 8. februar.   

 

Endre vedtak angående antall funksjonærer i FG 

Det har blitt en misforståelse angående antall funker i FG. Webutviklere er også funksjonærer - ikke 

bare fotografene. Endret og godkjent av FS ved revisjon av FS-bok 31.03.16.  
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Alle i FG er funksjonærer, og vil fra nå ha like lang bindingstid på 2,5 år. FG tar normalt kun opp 

medlemmer ved høstopptak. 

 

Vedtaket må rettes opp med et nytt FS-vedtak. Antallet funksjonærer i nytt vedtaksforsalg stemmer 

med vedtatte oblatbudsjett; Finansstyret vedtar at Fotogjengen kan ta opp inntil 6 funksjonærer 

hvert år. Fotogjengen vil da bestå av 18 funksjonærer hver høst og 12 funksjonærer hver vår.  

 

Den Trege Patron 

ARK søker om kr 10 000,- til gjennomføring av ordenspromosjon lørdag 17. mars. AU anbefaler FS å 

godkjenne søknaden og bevilge kr 10 000,- til DTP i 2018. Beløpet er allerede satt av i budsjett for 

2018.  

  

Nybygg 

Forlag til vedtak: 

Finansstyret oppretter komite for nybygg.  Komiteen består inntil videre av ## ## ##, 

med Gabriel Quigstad som prosjektleder.  Komiteen kan innhente intern og ekstern bistand. 

Finansstyret vedtar oppstart av reguleringsplan for motfylling i Nidelva.  

Det bevilges inntil 1,2 mill til reguleringsplanen.  Beløpet bevilges over UKE-fond. 

Finansstyret vedtar å starte planlegging av et nybygg på Fengselstomta. Utkast til innhold og 

utforming av et nybygg legges fram av nybygg-komite for Finansstyret og Samfundsmøtet.   

 

AU anbefaler FS å vedta dette.  

  

Infoskjermer 

Profil og VK har laget en utredning om infoskjermer, søknaden/utredelsen ligger i linken: 

https://docs.google.com/document/d/1LWVL-

IADOKXa664p0OwyJ0EuoqcIphoKU6JZk5Zk4ro/edit?ts=5a019f72 

 

AU synes dette ser ut til å være en god løsning og foreslår at dette prøves ut.  

 

Sikrings sommerprosjekt 2018 

Fra Sikring - forslag til sommerprosjekt 2018: 

Adgangskontroll til tekniske rom og utbedring/reparasjon av talevarsling  

Totalt kostnader: kr 270 00,- (satt av kr 200 000,- i budsjett for 2018).  

Estimert totalt timeforbruk: 700 timer (underkant av 19 uker)  

AU anbefaler FS å vedta Sikring sitt forslag til sommerprosjekt sommeren 2018.  

 

400-volt 

400-volk legges opp til yttervegg til Samfundet på våren/forsommeren 2018.   

Det er plass til to strømskap i fyrrommet. 

AU foreslår at dette gjøres på sommerjobb av elektrikere fra DG sommeren 2018.  

 

Elektronisk gesims 

Venter på å få siste detaljer på plass før det sendes inn søknad til byggesak.  

 

Eksterne arrangement og bruk av gesimsen.   

AU foreslår at eksterne kan få adgang til å informere om arrangementet samme dag det skal foregå. 

Grafikken skal godkjennes av MG og Styret.   

https://docs.google.com/document/d/1LWVL-IADOKXa664p0OwyJ0EuoqcIphoKU6JZk5Zk4ro/edit?ts=5a019f72
https://docs.google.com/document/d/1LWVL-IADOKXa664p0OwyJ0EuoqcIphoKU6JZk5Zk4ro/edit?ts=5a019f72
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 Sakspapirer FS-møte torsdag 8. februar 2018 

 

Varslingsrutiner på Samfundet 

Samfundet har allerede et godt opplegg med Baksiden, og det er ønskelig å bygge videre på dette 

med tanke på bedre ivaretagelse av varslere og fornærmede ved eventuelle varslings- og 

trakasseringssaker.   

 

Registrere merkevarenavnet Daglighallen Mikrobryggeri  

KSG og Bryggeriet ønsker å registrere merkevarenavnet Daglighallen Mikrobryggeri. 

De ønsker også å ha salgsbevilling slik at Daglighallen-øl kan selges til andre restauranter - selges 

under matfestivalen o.l. 

AU er positive til dette.   

 

Ny kassalov og medlemskortsalg 

Den nye kassaloven krever innslag på kasse og kvittering til kunde ved hver salg. Dette gjør vi ikke i 

dag ved salg av medlemskort. Her må vi finne en løsning.   

 

Google aps 

Magne har undersøkt mot Google for å få gratis/billig Google apps for organisasjon. Google har 

godkjent Samfundet som non-profitt organisasjon så det kan vre mulig for Samfundet å få billig 

tilgang til å bruke Google Apps.  

 

KSG og semesterstart 

KSG klarer ikke å være klare til semesterstart. Styret ber FS om å gi klar beskjed til KSG om at de skal 

være klare for ordinær åpning av lokaler til semesterstart.  

 

 

Runde rundt bordet 
 

Diskusjonssaker 
 

Eventuelt 
 


