FINANSSTYREMØTE
Torsdag 31. mai 2018 på Biblioteket
Protokollutskrift
Tilstede:
Finansstyret:

Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Eirik Sande, Bente Sjøbakk,
Erik Wangensten Berg, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta,

Observatører:

Gaute H. Solemdal (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Sveinung Heide
Vaskinn (Rådet), Hanne Almås Alsgaard (DS), Arne Sund (påtroppende GRIF),
Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall:

Steinar Bjørlykke

Referat:

Godkjent

Innkalling:

Innkalling ble godkjent

Vedtakssaker
SAK 28/18:

Byggeprosjekt UKA-19
UKA-19 innstiller Strossa som byggeprosjekt til UKA-19.
Etter markedsundersøkelser utført av MG har Profil funnet et overliggende
tema for Strossa. Konsept og samspill med resten av huset, spesielt Lyche vil
stå sentralt i prosessen, og UKA vil legge opp til god oppfølging med driftende
gjenger på huset for at lokalet skal kunne tilfredsstille alle behov og kunne
driftes effektivt umiddelbart etter åpning.
UKA har tatt opp Byggeprosjektsjef, Jarl Honningsvåg Erlien, som er klar til å
begynne arbeidet og utlyse en arkitekt-/innredningskonkurranse.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar Strossa som byggeprosjekt for UKA-19.

SAK 29/18:

Oppussing på Klubben
Profil har foreslått følgende endringer i Klubben; To sittegrupper bakerst i
lokalet (mot Søndre side). Én lav, og én høy. To vegger for å skjerme litt. Profil
foreslår også å sette opp skyvevegger slik at Støv kan stenges av.
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FS er positive til planen, men ber samtidig om at det bør tenkes mer helhetlig
om drift og profil/konsept på Klubben. Spesielt anser FS at baren har et
forbedringspotensial. Profil bes vurdere om denne kan flyttes til Støv

VEDTAK:

Finansstyret godkjenner Profil sine planer for oppussing av Klubben innenfor
en kostnadsramme på kr 250 000,-.

SAK 30/18:

Oppussing av Lyche kjøkken og garderobe med lager, Edgar kjøkken og
Bryggeri
Mattilsynet har vært på befaring og pålagt oss å utbedre kjøkken, bryggeri og
garderobe i Lyche innen utgangen av 2018.
Tilbud fra AcryliCon på kr 300 000,- eks mva for å legge akryl på alle gulv.
DG-funker på sommerjobb skal hovedsakelig stå for renovering.
Dagens planløsning endres i garderoben endres noe for å effektivisere
arealutnyttelsen.

VEDTAK:

Finansstyret ber administrasjonen sørge for at Lyche kjøkken og garderobe,
tilhørende lager, Edgar kjøkken og Bryggeriet oppgraderes til godkjent
standard innen semesterstart august 2018.
Finansstyret ber om rapport med økonomisk oversikt til FS-møtet torsdag 6.
september 2018.

SAK 31/18:

KSG søker om 3 nye funksjonærer
KSG har søkt om å utvide Daglighallen Bar med 1 funksjonær, det samme har
Daglighallen Brygg. Begge har i dag 2 funksjonærer, og søker om å ha 3
funksjonærer hver. KSG søker også om å ha 1 ekstra barsjef (funksjonær)
høsten 2018. Det er nå 9 barsjefer i KSG og de ønsker å utvide til 10 høsten
2018.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar å utvide Daglighallen Bar fra 2 til 3 funksjonærer, og
Daglighallen Brygg fra 2 til 3 funksjonærer. KSG utvides da fra inntil 63 til
inntil 65 funksjonærer.
Finsansstyret vedtar å innvilge barsjefgjengen i KSG muligheten til et
ekstraordinært opptak av en ny barsjef høsten 2018 for å sikre god erfaringog kompetanseoverføring. Dette medfører at barsjefgjengen vil bestå av 10
funksjonærer, i stedet for 9, i ett år. Følgelig kan KSG da bestå av inntil 66
funksjonærer.

SAK 32/18:

Bytte av radiatoranlegg.
I forbindelse med utskiftning av vegg mot Klostergata (Biblioteket,
Studentmediene, regi, Låfte) må radiatoranlegg fjernes og settes opp igjen.
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Anlegget var gammelt og nær ved å ruste i stykker. Ville ikke tåle å tas ned og
opp.
Rørfunn har gitt tilbud på nytt anlegg med nye radiatorer som holder ny
standard: kr 270 000,- eks mva
Det er satt av kr 200 000,- til bytte av radiatoranlegg i budsjett for 2018.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar å bytte radiatoranlegg sommeren 2018 i henhold til tilbud
gitt av Rørfunn.

SAK 33/18:

Vinduer på runddel, fasade over Storsalen.
Det er satt av kr 500 000,- i budsjett for 2018 til bytte av vinduer på rund-del
– over Storsalen.
SBK har hentet inn tilbud Geir O. Furunes og Nidarvoll Byggeservice AS og
anbefaler tilbud fra Nidarvoll pålydende kr 777 000,- inkl mva
Nidarvoll har gitt det mest detaljerte og billigste tilbudet og deres vinduer har
lavest u-verdi av de to.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar å bytte vinduer på rund-del, over Storsalen sommeren
2018 i henhold til tilbud gitt av Nidarvoll Byggservice AS.

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

Runde rundt bordet
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Diskusjonssaker
Eventuelt
Møtet hevet kl.19:00
NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 6. september 2018.
Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Bente Sjøbakk

Erik Wangensten Berg

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland
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