
 

 
 

 

 

FINANSSTYREMØTE 

Tirsdag 24. april 2012 kl. 16:30 på Knaus   

 

Protokollutskrift 

Tilstede:  

Finansstyret: Dag Herrem, Eirik Furset, Svein Halvor Halvorsen, Kristine Vedal 
Størkersen, Erling Kjelstrup, Roar Arntzen, Trond Skjefstad, 
Tormod Gjestland 

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy 

Observatører:  Tore Lie Falkenberg (UKA-11), Jørgen Espenes (UKA-13, Raine 
Nilsen (GS), Martin Svarva (Rådet), Linn Christin Haugen 
(påtroppende Styreleder)  

Forfall:    Lars Ramstad Alme, Nina Steen 

Referat:  Referat fra siste møte ble godkjent.  

Innkalling: Innkalling ble godkjent  

 

Orienteringssaker 

Økonomisk rapport ble tatt til etterretning 

Driften av Klubben viser et gjennomgående negativt resultat for konserter. 
Omsetningen er lavere enn før rehabilitering.  Klubben mangler en enhetlig 
profil, både med hensyn til aktivitet og servering. 

Finansstyret ber KSG om å ta ansvar for å utarbeide et helhetlig konsept for 
Klubben, hvor det er en målsetning å doble omsetningen fra vårsemesteret.  
Konseptet bør omfatte åpningstider, serveringstilbud, samt hvilke aktiviteter og 
tilbud Klubben skal benyttes til fremover.  Konseptet forelegges Finansstyret før 
sommerferien og iverksettes fra semesterstart Høsten 2012.  

 

Driftsorientering ble tatt til etterretning.  
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Orientering fra Gjengsekretariatet. 

Siden forrige møte i Finansstyret den 27.mars har Gjengsekretariatet: 

 avviklet semesterets andre Baksidakurs på Klubben 25.mars. 

 hatt påskeferie sammen med resten av Huset. 

 hatt seminarhelg på Røros 13-15. april. 

 startet budsjettrevisjonsmøter med gjengene, skal være ferdig avviklet innen 

utgangen av uke 16, senest uke 17. 

 planlagt overlevering av Revidert gjengbudsjett 2012 til behandling av 

Finansstyret i møte 29. mai. 

Orientering fra Studentersamfundets leder 

Styret har siden sist FS møte:  
 
- Gjennomført påske og ferie.  
- Skjenkestopp saken skapte diskusjon mot styret ettersom det var vi som sendte ut 
mail. Arbeidspilsen som ble til full fest på sangeren er uheldig.  
- Dialog med Kommunen angående fortausleie.  
- Statsråd Kristin Halvorsen på besøk, samhandlet med STi og fikk fremmet viktigheten 
av søndre side(grunnet snøstorm ble Samfundet kuttet fra programmet)  
- Lov forslaget og Gen.fors planlegges.  
- Samfundsmøter kansellert grunnet innledere som har trukket seg.  
- Opplæring av nytt styre 
- Dialog med VT om nytt VT  
- Bydagen planlegges og snart gjennomført.  
- Candiss jubileum 
- Høsten tilrettelegges 
- TK: Kulturarenaer er ivaretatt for at Trondheim skal fortsette å være kunnskaps og 
studieby nummer en. 
 

Orientering fra UKA ble tatt til etterretning. 

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning. 

 

Vedtakssaker 

SAK 11/12: Byggeprosjekt UKA-13  

 Profil og SBK innstiller Daglighallen – hele området – til byggeprosjekt 
UKA-13.    

VEDTAK:  Finansstyret vedtar at Daglighallen blir byggeprosjekt for UKA-13 under 
forutsetning av at det skaffes tilfredsstillende alternative lokaler for 
administrasjonen.  Finansstyret kan ikke garantere at de lokaler som i dag 
benyttes av administrasjonen kan fristilles.  
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Prosjektet søkes gjennomført som prosjektoppgave ved NTNU og med 
bistand fra et lokalt arkitektkontor.  

UKA-13 bes fremlegge et forprosjekt for Finansstyret som viser hvilke 
arealer som skal omfattes av byggeprosjektet. 

Flytting av administrasjonen sendes umiddelbart på høring, fremmes som 
diskusjonssak på FS-møte tirsdag 29. mai, med vedtak på FS-møte tirsdag 
29. juni 2012. 

 

Runde rundt bordet 

Kristine Vedal Størkersen informerte fra Mediastud. 

Erling Kjelstrup ber FS om å være mer synlige.  

 

Diskusjonssaker 

Leieavtale med Sesam 

Vilkår for fornying av leieavtale med Ibrahim Mansour ble diskutert.  

 

Møtet ble hevet kl. 20:30 

 

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 29. MAI 2012 

 

Referent: Nora R. Hermansen  

 

 

Dag Herrem    Eirik Furset   Svein Halvor Halvorsen 

 

 

Kristine Vedal Størkersen  Erling Kjelstrup  Roar Arntzen 

 

 

Trond Skjefstad  Tormod Gjestland 


