FINANSSTYREMØTE
Torsdag 21.januar 2010 kl 16.30 på Trafoen

Protokollutskrift
Tilstede:
Finansstyret:

Nils Kobberstad, Marit Gjeset, Dag Herrem, Leiv-Erik Ødegaard, Trond
Skjefstad, Per Ivar Maudal, Håvard Melby

Administrasjonen:

Nora Røkaas Hermansen

Observatører:

Halvard Kaupang- Rådet, Raine Nilsen – GS, Torgeir Bryge Ødegården –
UKA-09,

Forfall:

Eirik Furset, Lars Ramstad Alme (kom under sak nr 10)

Referat:
Innkalling:

Referat fra siste møte ble godkjent.
Sakspapirer ble sendt ut for seint

Orienteringssaker
Driftsorientering med medlemstall og besøksrapport ble tatt til orientering.
Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til orientering.
Orientering fra Gjengsekretariatet
Siden forrige FS-møte har GS:
Innvilget 3 nye funksjonærstillinger til Kafe og Serveringsgjengen.
Innvilget 1 midlertidig funksjonærstilling til LIM, Marked.
Jobbet med Oblatsøknadssystemet, samt gitt ut nye oblater for våren 2010.
Jobbet med budsjett 2010.
Planlagt GSS 5. - 7. februar.
Orientering fra Studentersamfundet s leder
Planlagt og booket Samfundsmøtene for våren i programperioden
Deltatt i planleggingen og gjennomføringen av en programslippfest for alle husfolk
Vært involvert i forhandlinger med bl.a. TrønderTaxi og Samskipnaden.
Innledet forhandlinger med Quak. Positive utsikter for høstens fadderuker.
Arrangert avslutningsball for nye fadderbarn ved HiST i januar. (Quak)
Holdt "back to school"-fest for alle studenter sammen med linjeforeningen ved medisin.
Startet jakten på en ny leder..!
Styret ønsker å samle inn penger til de jordskjelvrammede på Haiti. FS bifalt dette.

Orientering fra UKA 09
Blæster leder- og UKEsjefvalg sammen med Leiv-Erik
Uenighet med NTNUI om opprydding i Høyskoledalen. Volleyballgruppa hevder sand for 200 000
kr må erstattes - vi jobber for å komme frem til et kompromiss som begge parter kan leve med.
UKA er nominert til både "Tiårets kulturelle prestasjon" og "Årets øyeblikk" i Utawards, samt til
Robert Millar-prisen for årets markedsfører i Trondheim
Undertegnede har på oppfordring fra Dusken skrevet en kronikk om studentmedienes rolle og
fremtid
Momsoppgjøret samt deler av overskuddet er satt på høyrentekonto
Arrangert juleavslutning med visning av UKEdokumentaren
Orientering fra jubileumskomiteen
Jubileumskomiteen begynner å få på plass et program for jubileumsuka i oktober. Sindre Pedersen
Bjørdal (tidligere leder av Lørdagskomiteen) er valgt til jubileumskomiteens hus-koordinator.
Orientering fra SBK
Møtereferat samt årsberetning fra SBK ble tatt til orientering.

Vedtakssaker
SAK 01/10:

Studentersamfundets budsjett for 2010.
Nytt forslag til budsjett ble lagt fram. Budsjettet er satt opp etter ønsker fra FS
framkommet på FS-møte 3. desember 2009. Representanter for Serveringsgjengen,
Klubbstyret og Lørdagskomiteen la fram sine planer for våren 2010 og generelle
tanker bak budsjettet for 2010.

VEDTAK:

Finansstyret godkjenner framlagte budsjett for 2010. Budsjettet skal behandles av
Storsalen lørdag 6. februar 2010.
Finansstyret godkjenner budsjettene fra Styret og foreningsvirksomheten for 2010.
Finansstyret bevilger inntil kr 410.000,- til Styret til dekning av driftsutgifter i 2010.
Finansstyret bevilger etter avtale inntil kr 372 200,- i støtte til Mediastud AS for
2010.
Finansstyret gjør følgende bevilgninger til foreningsvirksomheten for 2010:
Kulturutvalget:
Forsterkerkomiteen:
investeringer)
Regi:
investeringer)
Fotogjengen:
investeringer)
Studentersamfundets interne teater:
Arkivet:
Diversegjengen:
investeringer)
Gjengsekretariatet:
IT-komiteen:

kr.
kr.

77 400,420 100 (Herunder kr 300 000,- til

kr.

495 300,- (herunder kr. 322 000,- til

kr.

46 850,- (herunder kr. 28 850,- til

kr.
kr
kr

0,10 800,131 000,- (herunder kr. 6 000,-

kr
kr

66 400,39 499,-
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Layout Info Marked:
kr.
312 400,- (herunder kr. 50 000,- til
investeringer)
Videokomiteen:
kr.
166 550,- (herunder kr. 110 000,- til
investeringer)
Profilgruppa:
kr.
5 000,Finansstyret bevilger inntil 32 250,- kroner til Studentersamfundets orchester for
2010, til fordeling mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte,
Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S.Møller. Styret i Studenterssamfundets
orchester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling
kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.
Det bevilges samlet inntil 30.000 kroner til formålene: Ordenspromosjon DTP,
Rebusløp, Psildefrokost og diverse arrangementer. Bevilgningene tilfaller arrangør
og tildeles av Gjengsekretariatet.
Det bevilges kr 800 000,- til ferdigstilling og trykking av jubileumsbok og kr
50 000,- til jubileumskomiteen.
Alle bevilgninger ovenfor belastes UKE-fond og sceneteknisk fond.
Det bevilges totalt kr 2 733 689,- fra UKE-fond i 2010 og kr 732.000,- fra
Sceneteknisk fond til scenetekniske investeringer for 2010.

SAK 02/10:

Søknad om støtte til jubileumsuka 2010
Jubileumsuka søker om støtte til følgende utgifter knytet til jubileumsuka i oktober:
Møtekostnader
kr 3.000
Kontor (porto, telefon o.l)
kr 2.000
Trykksaker (banner, flyere, roll ups) kr 10.000
Daljer/nål
kr 35.000
SUM
kr 50.000

VEDTAK:

Finansstyret godkjenner søknaden og bevilger kr 50 000,- til jubileumskomiteen.

SAK 03/10: Katalogisering av resterende lydbånd i arkivet.
For å kunne digitalisere resten av lydbåndene i arkivet må de først katalogiseres slik
at vi får oversikt over mengden.
VEDTAK:

Finansstyret ber FK katalogisere de resterende lydbåndene i arkivet etter samme
retningslinjer som for de allerede digitaliserte UKElydbåndene.

Diskusjonssaker
Søndre side og Nybygg.
Marie Sigmundsdatter Stølen redegjorde for Nybyggs arbeid siste år, samt videre planer og arbeid i
nybyggkomiteen. Nybyggkomiteen jobber primært med å få reguleringsplanen på plass i løpet av
våren 2010. Finansstyret kom med innspill til Nybyggkomiteen til videre arbeid med bygg på
fengselstomta. Finansstyret redegjorde også for planene i forbindelse med ”søndre side-prosjektet”
slik at Nybyggkomiteen er klar over hvilke endringer som kan skje på selve Samfundsbygningen og
hvilke endringer det da kan få i forhold til planene for et bygg på fengselstomta.
Eventuelt.
Det er et vedvarende problem at sakspapirer kommer for seint til FS-møtene. Gjengers instrukser
må korrigeres slik at det instruksfestes at rapporter skal leveres til daglig leder og når disse skal
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leveres. Det bør også være en gjennomgang av administrasjonens arbeidsrutiner i forbindelse med
dette. FS ber Arbeidsutvalget jobbe videre med denne saken.
Det blir Ridderpromosjonsmøte i løpet av våren 2010.
Dag Herrem jobber med ny aksjonæravtale for Mediastud AS. Man ønsker å ha avtalen ferdig i
løpet av mars 2010. Aksjonæravtalen bør behandles av Storsalen.
Finansstyrets møte med gjengene må planlegges og det må settes en dato for møtet. Det ble avtalt at
dette skal gjøres via mail.
Møtet ble hevet kl 19:30

NESTE FINANSSTYREMØTE: TORSDAG 4. MARS 2010.

Referent: Nora R. Hermansen

Marit Gjeset

Nils Kobberstad

Trond Skjefstad

Håvard Melby

Dag Herrem

Leiv-Erik Ødegaard

Per Ivar Maudal
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