
 
 
 
 
 
 
 

FINANSSTYREMØTE 

Torsdag 5. november 2020 kl 16:30 på Knaus 

Protokollutskrift 

Til stede: 
Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Jostein Løwer, Øyvind Hauge, Karen Mjør, Silje 

Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta, Magnus Askeland og Bendik Johansen  
 
Observatører: Tonje Aune (GS), Eivind Rindal (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Ane 

Mæhlen Nordheim (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)  
Forfall:   
Referat: Godkjent 
Innkalling: Innkalling ble godkjent 
 

Orienteringssaker 

KSG presenterte økonomirapport for oktober 2020.  
Det ble orientert om status for drift med tanke på nye kronoa-restriksjoner.  Finansstyret ba DS ta en 
helhetlig vurdering av situasjonen og vurdere om Samfundet fortsatt skal holde åpent fram til 
semesterslutt eller stenge allerede nå. 
Prosessleder Agnete Djupvik orienterte om status nybygg.  
 

Diskusjonssaker 

Vedtakssaker 

Sak 40/20 Regnskap UKA-19  

Økonomisjef Simen Vestad og Uke-sjef Julian Mæhlen presenterte regnskap for UKA-19.  
Regnskapet viser et endelig overskudd på kr 7 470 214,- som er over forventningen på 7,1 millioner. 
Finansstyret er tilfreds med UKA sin redegjørelse. 
Regnskapet er revidert, revisjonsberetning er mottatt.  
 
VEDTAK: Finansstyret godkjenner regnskap for UKA-19.  
 

Sak 41/20 Vedlikeholdsplan 2021-2026 

AU foreslår følgende vedlikeholdsplan/prioriterte vedlikeholdsoppgaver for 2021-2023: 
2021: 

● Trappeløp - rekkverk og håndløper 
● Nye garderober i Rundhallen 
● Reparasjoner tak 
● Ytterdør Trafoen 
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● Scenetrekk Storsalen  
2022: 

● Ventilasjon sideloft 
● Oppussing Klubben - i forbindelse med nybygg  
● Scenetrekk i Storsalen 
● Spiraltrapp Regi-Låfte’ - i forbindelse med nybygg 
● Maleri på Knaus - i forbindelse med nybygg  
● 400 volt - i forbindelse med nybygg 
● Tak? mulig det blir behov for arbeid på tak over sideloft i forbindelse med nybygg  

2023: 
● Ventilasjon Knaus og Daglighallen - delvis i forbindelse med nybygg 
● Yttervegg Biblioteket fram til rundelen 
● 400 volt - forbindelse med nybygg  
● Mer tak i forbindelse med nybygg? 
● Fasade K35 

 
VEDTAK: Finansstyret vedtar foreslåtte vedlikeholdsplan for årene 2021-2023.  
 

Sak 41/20 Medlemskontingent fra august 2021 

Medlemskontingenten revideres hvert UKE-år. 

Prisene har stått uendret siden 2015. 

Styrets innstilling til medlemskontingent fra høsten 2021:  

“Styret tilrår å oppretthalda uendra prisar på medlemskap. Ordninga med halvt års medlemskap for 
utveklingsstudentar vert vidareført. Følgande prisar på medlemskap i Studentersamfundet gjeld frå 
august 2021:  1 år kr 500, påfyll 400 kr, 3 år kr 1000, 5 år kr 1300, og utvekslingsstudentar kr 300 for 
eit halvt år. “ 
 
VEDTAK: Finansstyret vedtar å opprettholde uendrede priser på medlemskap.  

Ordningen med halvt års medlemskap for utvekslingsstudenter videreføres. 
Følgende priser på medlemskap i Studentersamfundet gjelder fra august 2021: 1 år 
kr 500,- påfyll kr 400,- 3 år kr 1000,-, 5 år kr 1300,- og utvekslingsstudenter kr 
300,-for et halvt år. 

 

Sak 42/20 Revidering av leiesatser i KG 35 

Leiesatsene i KG 35 blir vurdert revidert hvert år. Leiesatsene ble sist regulert 01.01.2015.  
AU ba daglig leder justere leie-satsene i forhold til KPI fra 2015- 2020, som tilsvarer en økning på 
10%: 
Dette gir en ny kvadratmeterpris på kr 147,- og en gjennomsnittlig økning på kr 367,- pr hybel pr 
mnd, og en gjennomsnittlig månedsleie på kr 4 255,- pr hybel pr måned.  
 
VEDTAK: Finansstyret vedtar å øke månedsleien for nye beboerer i Klostergata 35  

tilsvarende konsumprisindeksen fra 2015. Dette gir en økning i månedsleie på ca 10% 
pr hybel.  

 

Sak 43/20 Semestervarighet våren 2021 
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“Styret tilrår at vårsemesteret 2021 er frå måndag 11. januar til og med laurdag 24. april, samt 17. 
mai. Siste ordinære opningsdag før påske er onsdag 24. mars og fyrste ordninære opningsdag etter 
påske er tysdag 6. april. Generalforsamlinga vert satt til torsdag 15. april.” 

Gjengsjefkollegiet har gitt sin tilsluttning til Styrets forslag til semestervarighet.  

VEDTAK: Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2021 til fra og med søndag 10. januar til og  
med lørdag 24. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 
24. mars  og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 6.april 2021. 
Generalforsamling fastsettes til torsdag 15. april 2021. 

 

Sak 44/20 Møteplan FS – vårsemester 2021 

VEDTAK: Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2021: torsdag  4. februar,  
torsdag 4.mars, torsdag 8. april og torsdag 6. mai.  

 

Sak 45/20 Oblatsøknad KSG 

Tas sammen med oblatbudsjett for 2021. 
 

Sak 46/20 Styringsgruppe Nybygg - nytt medlem 

Utsettes 
 

Sak 47/20 Instruksendring GSK 

GSK foreslår en endring i sin egen instruks slik at instruksen er mer samkjørt med gjeldende praksis i 
GSK. Endringen gir GSK mandat til sette ned undergrupperinger med vedtaksdyktighet på vegne av 
GSK. 
 
VEDTAK: Finansstyret gir GSK rett til å opprette arbeidsgrupper med mandat gitt av et samlet  

GSK. Finansstyret ber GSK se på organisering av samarbeid mellom gjengene med 
representasjon fra GSK, GS og Styret.  

 

Sak 48/20 Stenging av Samfundet pga reviderte Covid-regler 

VEDTAK: Finansstyret aksepterer Driftsstyrets ønske om å stenge for semesteret fra og med  
fredag 6. november Samfundet pga innstramningene i korona-forskriften.  

 

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  
Tatt til orientering.  

 
Eventuelt 

 

Møtet hevet kl. 21:25 

 

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 5. november  2020 

Referent: Nora R. Hermansen 

 

 

Dag Herrem Magne Mæhre Karen Mjør Jostein Løwer  

 

 

Øyvind Hauge Amund Aarvelta Silje Vestues Kjeldstad Magnus Askeland  

 

 

Bendik Johansen  
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