FINANSSTYREMØTE
Torsdag 6. februar 2020 på Biblioteket
Protokollutskrift
Til stede:
Finansstyret:

Dag Herrem, Magne Mæhre, Arne Sund, Amund Aarvelta, Bente Sjøbakk,
Øyvind Hauge, Frida Jerve, Silje Vestues Kjeldstad, Linn Marita Unhjem

Observatører:

Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn og Eivind Rindal
(Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Max Meinich (UKEsjef UKA-21),
Ane Mæhlen Nordheim (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall:
Referat:

Godkjent

Innkalling:

Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer
KSG-øko presenterte tall for januar 2020
Driftsstyret orienterte om planer for 2020. FS takker for orienteringen.
Gustav Thommessen (prosessleder nybygg) orienterte om siste nytt om nybygg.

Vedtakssaker
SAK 01/20

Nybygg – publikumskapasitet

Kapasitetsbestemmelser i tilbygget blir førende for det konseptuelle arbeidet med lokalenes
målgruppe og identitet.
Det er utarbeidet en personmatrise som tar utgangspunkt i at begge bygg har full utnyttelse, med
åpne lokaler og fullt besøk. Matrisen viser totalkapasiteten vi ønsker oss (4280 gjester), og skal være
førende for rådgivende ingeniører innenfor brann og ventilasjon.
Den foreslåtte kapasiteten er utfordrende på brann- og rømningssiden men Geir Drangsholt (råd.ing.
brann) har gitt signaler på at det er mulig å oppnå. Drangsholt skal gjennomføre
rømningssimuleringer med utgangspunkt i matrisen. Resultatene fra simuleringene bestemmer den
endelige totalkapasiteten for begge bygg og de enkelte lokaler. Om ønsket totalkapasitet ikke er
mulig å oppnå, kan vi ha samtidighetsføringer for bruken av de enkelte lokalene.
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VEDTAK:

Finansstyret vedtar at persontallmatrisen som gir en totalkapasitet 4280 gjester
legges til grunn for publikumskapasiteten på Studentersamfundet med tilbygg.
Finansstyret orienteres om resultatene fra rømningssimuleringene.

SAK 02/20

Nye medlemmer i Gjengsekretariatet

Gjengsekretariatet har hatt opptak og de nye medlemmene i GS; Ola Lajord, Tiril Berbom Gabrielsen,
Mari Eggan og Tonje Aune presenterte seg for Finansstyret.

VEDTAK:

Finansstyret oppnevner Ola Lajord, Tiril Berbom Gabrielsen, Mari Eggan og Tonje
Aune som medlemmer av Gjengsekretariatet. Finansstyret oppnevner Anny-Marie
Myklebust til leder av Gjengsekretariatet.
Gjengsekretariatet består nå av:
Anny-Marie Myklebust (leder), Amanda Jørgine Haug (nestleder), Ane Mæhlen
Nordheim (drift), Tiril Berbom Gabrielsen (baksida), Tonje Aune (hms), Fredrik Akre
(øko 1), Ola Lajord (øko 2), Marianne Horne (teknisk), Cathrine Storemyr (kunst) og
Mari Eggan (SM).

SAK 03/20

Semestervarighet høsten 2020

GSK har blitt enige om følgende forslag til semestervarighet: fra søndag 9. august til og med torsdag
19. nov, samt Filmklubb og TKS adventskonsert. Fra og med søndag 15. november holder kun lokaler
med arrangement åpent under arrangement. Forslaget innebærer at arrangementer i regi av
Samfundets gjenger som ønskes lagt utenfor semester må betale leie etter de satsene
administrasjonen fastsetter. Forsalget innebærer også at Edgar, Lyche og Daglighallen også har siste
ordinære åpningsdag lørdag 14. november i høstsemesteret 2020.

VEDTAK:

Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2020 til fra søndag 9. august til og med
torsdag 19. nov, samt Filmklubbens juleavslutning og TKS sin adventskonsert. Fra og
med søndag 15. november holder kun lokaler med arrangement åpent under
arrangement.

SAK 04/19

Brannsikring i Klostergata 35

I budsjett for 2020 er det satt av kr 650 000,- til branntekniske utbedringer i Klostergata 35. For å
rekke å være ferdige innen fristen satt av brannvesenet er en del av arbeidet med brannsikring i
Klostergata 35 allerede igangsatt. Valg av dører mot hovedtrapp og karnappvinduer må avklares før
alt arbeidet kan fortsette. Videre ber administrasjonen om at alt arbeid med brannsikring i hovedsak
bestilles fra Firesafe og at årlig kontroll med av brannsentral og abonnent på e-brannbok også kan
bestilles fra Firesafe.
Finansstyret valgte å gå for enkle branndører til hver leilighet fra hovedtrappa. FS ber om at FG
foretar fotodokumentering av eksisterende dører før de skiftes ut. Karnappvinduene mot Klostergata
33 tettes i første omgang med gips og byttes trolig til brannglass i forbindelse med en
fasadeoppussing av Klostergata 35.
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VEDTAK:

Finansstyret godkjenner administrasjonen iverksetter brannsikringstiltak i
Klostergata 35 og godkjenner at det brukes inntil kr 650 000,- på tiltak i 2020.
Finansstyret godkjenner at arbeidet i hovedsak bestilles gjennom Firesafe og at det
bestilles årlig kontroll av brannsentral og abonnement på e-bok fra Firesafe.

Orienteringssaker
Driftsorientering
Tatt til orientering.
Orientering fra Driftsstyret
Tatt til orientering.
Orientering fra Gjengsekretariatet
Tatt til orientering.
Orientering fra Studentersamfundets leder med Styrets budsjett for 2020
Tatt til orientering.
Orientering fra UKA
Tatt til orientering.
Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Runde rundt bordet
Ingen saker

Diskusjonssaker
Ingen saker.

Eventuelt
Ingen saker
Møtet hevet kl. 20:15
NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 5. mars 2020
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