
FINANSSTYREMØTE

Torsdag 1. desember 2022 - Adolf Øien-bygget

Protokollutskrift

Til stede:
Finansstyret: Dag Herrem, Monica Rolfsen, Øyvind Hauge, Magnus Askeland, Bor de Kock,

Una Onsrud, Live Wermundsen Mork og Tormod Gjestland.
Observatører: Sveinung Vaskinn (Rådet), Kari Johanne Sørensen Bøckman (UKEsjef

UKA-23), Ella Johanne Devold (DS), Ingvild Wie (GS), Trygve Poppe Oldervoll
(SNK), og Nora R. Hermansen (Daglig leder).

Forfall: Ragnhild Nøstvold
Innkalling: Godkjent

Orienteringssaker
Orientering KSG
KSG presenterte omsetningsrapport for 2022.
Profil presenterte sin rapport og orienterte om at Samfundets konsept og prosjekteringsgruppe (SKP)
tar over dette fra januar 2023.

Orientering fra GSK-møte om oppfølging etter mistillitsforslaget
GRIF Bor de Kock orienterte muntlig fra GSK.
Et utvalg nedsatt av GSK jobber videre med HR-utfordringer og gjengkultur, lover og
disiplinærsystemet.
Sakene følges opp av GSK. Det bli ny orienteringssak på FS-møtet 15. desember. .

Orientering nybygg
Øyvind Hauge, leder av Styringsgruppen til Nybygg orienterte om status på nybygg.
Styreleder Una Onsrud og økonomiansvarlig i Styret Annika Taule orienterte om status finansiering
nybygg.

Vedtakssaker
Sak 39/22 Arealfordeling Bibliotek og Klubbstyrets nåværende arealer
Samfundets nybyggkomite (SNK) har presentert et forslag til ombygging av Biblioteket og
Klubbstyrets hyble og kontor til 5 nye hybler.

VEDTAK: FS vedtar at arealet i Biblioteket skal disponeres til hybler og arbeidslokaler
for LøK, KU, FSUG, og Styret. Prosjektleder for innredning og innflytting Simen Vestad
bes følge opp prosjektet.
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Sak 40/22 Festivalperiode for UKA-23

VEDTAK: Finansstyret vedtar følgende festivalperiode for UKA-23; fra og med torsdag

5. oktober til og med søndag 29. oktober 2023.

Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 17.09.2023 kl.06:00.

UKA har, etter avklaring med Driftsstyret, mulighet til å begynne byggingen i

Storsalen tidligere enn søndag 17. september 2023 så fremt det ikke er i konflikt med

Samfundets arrangementer i Storsalen.

Varelager skal være talt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av Samfundet

senest tirsdag 31. oktober 2023 kl. 16:00.

UKA skal tilbakelevere lokalene slik at Edgar, Lyche, Selskapssiden og Daglighallen

kan åpnes til vanlig tid tirsdag 31. oktober 2023. Storsalen skal være klargjort for

Symforch-øvelse torsdag 2. November, Storsalen skal være klargjort for konsert og

Samfundsmøte fra og med fredag 3. november 2023. Klubben skal være klar for

åpning fra og med torsdag 2. november 2023. Strossa og Bodegaen skal være klar for

åpning fra og med fredag 3. november 2023.

UKEball arrangeres mandag til torsdag siste uke i høstsemesteret, etter siste

åpningshelg høsten 2023.

Sak 41/22 Gjengbudsjetter 2023

VEDTAK: Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2023:

Arkivet: inntil kr    17 800,-

Diversegjengen: inntil kr    52 200,-

Fotogjengen: inntil kr    88 600,-

Forsterkerkomiteen: inntil kr  438 000,-

Gjengsekretariatet: inntil kr  153 300,-

IT-komiteen: inntil kr   123 300,-

Markedsføringsgjengen inntil kr  453 000,-

Regi: inntil kr  395 600,-

SNK/SKP: inntil kr   120 300,-

Studentersamfundets interne teater: inntil kr    36 500,-

Studentersamfundets orchester (Låfte): inntil kr    62 000,-*

Videokomiteen inntil kr  220 100,-

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2023: inntil kr 2 160 700,-

*Styret i Studentersamfundets orchester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen

mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til investeringer for 2023:

Fotogjengen: inntil kr  48 000,-

Markedsføringsgjengen: inntil kr  45 000,-
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Bevilgningene til gjengenes investeringer belastes UKE-fond med inntil kr 93 000, - i

2023.

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift og investeringer inntil kr 2 253 100,- i

2023.

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til andre bevilgninger for 2023:

Diverse arrangement: inntil kr   25 000,-

Styret: inntil kr 545 000,-

GS-potten: inntil kr 100 000,-

Studentmediene (forpleining): inntil kr 153 000,-

Driftsstyret: inntil kr   15 000,-

Bevilgningene til andre bevilgninger belastes UKE-fond med inntil kr 838 000,- i 2023.

Orientering og diskusjonssaker

Scenetekniske investeringer 2023
GS-teknisk  orienterte FS om sceneteknisk investeringsplan for de kommende årene.

Investeringsplanen er enda ikke ferdig utarbeidet, det må bla annet jobbes mer med investeringen til

salene i nybygg.

Det jobbes også med søknader til Kulturrom til bla spotter, ny mikser og nye monitorsystemer.

Finansstyrets ber om at det prioriteres hardere i investeringsplanen.

Revidert forslag til scenetekniske investeringsplan tas opp til vedtak på FS-møtet 2. februar 2023.

Styret presenterer budsjett for 2023
Styret ved økonomiansvarlig Annika Taule ontorinetere kort om Styrets budsjett for 2023.

Styret ber om kr 545 000,- fra UKEfond for 2023.

Oblatsøknader fra og med våren 2023
GS presenterte obaltsøknadene:
Regi ber om å få øke opp størrelsen på gjegnen fram mot nybygg gjennom å ta opp 2 funksjonærer
mer ved hvert opptak. FS er positive til forslaget.
MG: ber om å omgjøre  5 gjengiser til 2 funker. FS er positive til forslaget.
Arkivet ber om 2 nye funksjonærer. FS mener det ikke er behov for å utvidet Arkivet nå.
KSG ber om utvidelse. FS mener KSG må jobbe mer med forslaget.

Budsjettforslag 2023
Daglig leder presenterte foreløpig forslag til budsjett for 2023.
FS ber KSG se på tall på omsetning sprit - er det muligens satt for høyt.
FS ber daglig leder justere opp kostander til  vakthold.
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Frivillighets-kontrakt
Det er utarbeidet et forslag til frivillighetskontrakt.
Det foreslås at kontrtakten inngår i en velkomstpakket til nyopptatte.
Finansstyret ønsker en rapportering på signeringsraten.
Det foreslås også å gjennomføre en markering i Storsalen hvor Styreleder og FS-leder signere hver sin
kontrakt.

FS-bok 2023
GS-leder gikk gjennom forslag til endringer i FS-bo og fikk tilbakemelding på dette:
Resolusjoner - bør ligge både i FS-bok og på samfundet.no
Prinsippavtalen med ISFiT - må tas som egen sak. Må signeres av Åse og Una.
Vedvarende vedtak i FS fjernes fra FS-boka.
Instruks for utleie er omskrevet. Den sendes til GSK og FS for nøyere gjennomgang.
Samfundets lover og statutter fjernes fra FS-boka, men erstattes med link til ajourførte lover på
Rådets hjemmesider.

Orienteringssaker

KSG - status omorganisering
KSG orienterte om status på omorganiseringsarbeidet.
Finansstyret  er svært positiv til arbeidet som er gjort og omstillingen som foreslås.

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 Arbeidsutvalget
Tatt til orientering

Orientering fra Samfundets nybyggkomite
Tatt til orientering
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Runde rundt bordet

Eventuelt

Møtet hevet kl.21:30

NESTE FINANSSTYREMØTE 2022-12-01

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem Monica Rolfsen Una Onsrund Live Wermundsen Mork

Øyvind Hauge Magnus Askeland Bor de Kock Tormod Gjestland
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