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INNKALLING TIL 

FINANSSTYREMØTE 
 

Tirsdag 29. mai 2012 kl. 16:30  
Sted: Klubben 

 
Mat serveres fra kl. 16:00  

 
SAKSLISTE 
 
kl. 1630 1. Protokoll fra Finansstyremøte 24.april 2012 v/MM 
kl.   2. Innkalling og saksliste v/MM 
 
 
Orienteringssaker 
 
Kl. 16:35 Klubbstyret, Lørdagskomiteen, KSG og MG er invitert for å orientere om 

planer for høsten 2012. v/RN 
 
Kl 17:50 3. Omsetnings og arrangementsrapport v/EH 
Kl   4. Driftsorientering v/NRH 
kl   5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/RN 
kl  6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LH 
kl  7. Orientering fra UKA v/JE 
kl  8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/MM 
 
 
Vedtakssaker 
 
Kl 17:45 9. Nedsettelse av Lønnsutvalg v/NRH 
  10. Oppsigelse av aksjonæravtale Mediastud v/MM   
  11. Endring av instruks for arealdisponering v/MM 
  12. Møteplan høsten 2012 v/NRH 
  13. Bevilgning til SFRS v/LH  
  14. Fettutskiller Sesam v/EH 
  15. Gulvbelegg Daglighallen og Bakscenen v/EH  
 
Runde rundt bordet 
 
Kl 18:15:  Pause 
 
 
Diskusjonssaker 
 
Kl 18:30 16. Dekke til Dødens Dal 

17. Valg av Styremedlemmer til Mediastud AS 
  18. Relokalisering av ansatte i forbindelse med byggeprosjekt UKA-13. 
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Eventuelt 
 
Studentersamfundet i Trondhjem 2012-03-20 
Nora Hermansen 
Daglig leder 
 
Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller  
FS-leder Dag Herrem 
  

mailto:daglig.leder@samfundet.no
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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.  
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Driftsorientering ble tatt til etterretning.  

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 
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Orienteringssaker 
 
Sak 3. Omsetnings og arrangementsrapport – ettersendes. 
 
Sak 4. Driftsorientering – Muntlig på møtet.  
 
Sak 5. Orientering fra GS – ikke mottatt  
 

Sak 6. Orientering fra Studentersamfundets leder 
Styret har siden sist FS møte:  
 
17. mai ble avholdt, Pressedekning og ny leder på plass 
Bydagen gjennomført, mest positive tilbakemeldinger 
Siste samfundsmøter gjennomført 
Generalforsamling gjennomført, "mangler" et FS medlem(er her usikker på om det må ekstraordinær 
generalforsamling til eller om ny kandidat kan velges på samfundsmøte).  
Vanlige dialoger med NTNU, Kommunen og VT 

 
Sak 7. Orientering fra UKA 
Vi har tatt opp Nestledere og Byggeprosjektsjef 
 

Lille UKA (LUKA) på friheten kjent som schmUKA. 

Tanken er å arrangere en minifesival på Samfundet tidsrommet 4-6 oktober. 

Dette marker at det er et år igjen til UKA-13, og ved å sette navnet til UKA på et arrangement håper 

vi å trekke flere til Samfundet. 

Tanken er at gjengene har ansvar for sine vanlige ansvarsområder, vi bare arrangerer mere enn 

vanlig i denne perioden. 

 

For UKA sin del vil dette bli en fin mulighet for de nyopptatte gjengsjefene å hå hospitert. 

Arrangementet vil også finne sted omtrentlig samtidig med 40årsjubileet til en av UKA sine 

samarbeidspartnere. Og de har uttrykt ønske for å ha en større presentasjon av seg selv den 4. 

oktober. 

 

Sak 8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg 

Referat fra AU-møte tirsdag 15. mai 
Tilstede: Espen, Raine, Linn, Erling, Svein Halvor, Magne og Nora 

 

Klubben – Profil redegjør for arbeidet som er satt i gang med Klubben 

Profil har avholdt workshop rundt konseptutvikling av Klubben. 

Kort summert har man foreløpig kommet fram til at Klubben primært skal være et utested, 

sekundært et konsertsted. For å utvikle utestedsdelen bør det møbleres mer og bedre i lokalet. 

Det er et ønske om å holde Klubben åpen på torsdager. Dette kommer i konflikt med KUs 

arrangement. Det må tas en dialog rundt dette. Man bør trolig bruke litt penger på å oppgradere 

Knaus og Biblioteket med tanke på arrangementer av type excenteraften.  

Svein Halvor/Nøding innkaller til Driftsmøte hvor forslag til nytt konsept for Klubben skal diskuteres – 

bl.a. med tanke på konsertvirksomheten.  
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Søndre Side – siste nytt 

Tidsplanen er presset. Økonomisk ser det ut til å gå etter planen.   

 

Sesam – siste nytt  

Møte som var avtalt forrige uke ble utsatt av Sesam. Neste mulighet for møte er når Dag er tilbake 

fra ferie i begynnelsen av juni.   

Det må settes inn en fettutskiller til Sesam og siden det nå graves i forbindelse med Søndre Side er 

det gunstig å ta dette nå. Det vil derfor komme en vedtakssak om dette på førstkommende FS-møte.  

 

Nedsetting av lønnsutvalg – til vedtak på FS-møte 29. mai  

Lønnsutvalget bestod inntil GF av Dag, Trond, Roar og Nora. Trond har gått ut av FS og dermed også 

ut av lønnsutvalget. Nytt lønnsutvalg bør nedsettes på førstkommende FS-møte. AU foreslår at 

Magne erstatter Trond i Lønnsutvalget.  

 

Lønnsforslag til teknikere og serveringspersonale 

Det er kommet inn ønske om å heve lønnen til personale på utleiearrangement. Alle får i dag kr 125,- 

i timen. Timelønnen har vært på kr 125,- siden 2008 da den sist ble oppjustert. Det er ingen tillegg for 

overtid el.l. Det er kommet inn ønske om å oppjustere timesatsen, samt å gi teknikere et fast honorar 

framfor timelønn på utleiearrangementer. Så snart nytt lønnsutvalg er nedsatt vil det bli innkalt til 

møte om dette. 

 

Omorganisering av GSK/gjengene – Svein Halvor 

Ballen er sendt videre til Styret – dette blir tema på Sommerseminaret.  

 

Møteplan for FS høsten 2012 – til vedtak på FS-møte 29.mai 

 

Administrasjonen ønsker å flytte møtene til torsdager, det er derfor satt opp et forsag med 

møtedatoer både tirsdager og torsdager.  

Nora sender forespørsel til FS og ber om tilbakemelding før FS-møtet.  

 

 

Tirsdager  Torsdager  

Tirsdag 28. august Torsdag 30. august  

Tirsdag 25. september Torsdag 27. september 

Tirsdag 30. oktober Torsdag 1. november 

Tirsdag 27. november Torsdag 29. november 

Tirsdag 11. desember Torsdag 13. desember 

 

 

Flytting av ansatte i forbindelse med byggeprosjekt UKA-13 – diskusjonssak på FS-møtet 29.mai  

Forslag til relokalisering er sendt på høring til GSK, Profil og SBK, samt at Svein Halvor og Nora skal ha 

et møte med KSG angående konsekvensene av å eventuelt miste et lokale med servering.  

Styret har utredet sitt syn på saken, og UKA har laget en utredning av konsekvensene av å miste 

Selskapssiden under UKA.  
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Oppsigelse av Mediastudavtale – vedtak? på FS-møtet 29.mai  

Mediastud har GF 13. juni. AU foreslår følgende innhold i vedtak (ordlyd vil trolig endres):  

FS ønsker å reforhandle avtalen. Hvis det forutsettes at avtalen må sies opp gis FS sin representant på 

Mediastuds Generalforsamling fullmakt til å si opp avtalen. 

 

Endring av instruks for arealdisponeringer (se eget vedlegg) – vedtak på FS-møte 29. mai  

Dag foreslår å endre instruksen slik at det kort fortalt er FS og ikke GS som fatter alle vedtak i slike 

saker. 

 

Valg av Styremedlemmer til Mediastud AS – diskusjonssak på FS-møtet 29.mai  

Petter Myhr har trukket seg fra sitt verv og må erstattes. AU foreslår at Kristine Vedal Størkersen tar 

over. Det bør da innstilles en ny vara. Magne følger opp denne saken.   

 

Offentliggjøring av FS sine sakspapirer?  

Au ønsker at sakspapirer til FS-møter offentliggjøres på samfundet.no – samme sted hvor referatet 

offentliggjøres.  

 

Bruk av offentlige arealer  

Det er hardt press på arealene på Samfundet. KSG vil gjerne arrangere flere bedriftspresentasjoner da 

disse gir god inntjening. KSG og Ku har vært i møter for å planlegge rombruken dem imellom og 

kommet til gode løsninger. FK, Regi og VK legger beslag på Storsalen, Klubben og Knaus hver mandag 

for vedlikehold av utstyr. Det er ønskelig om disse gjengen kan gi fra seg Klubben 1-2 mandager i 

måneden slik at KSG ha legge bedpressene til disse dagene. Da vil man øke kapasiteten uten at det 

går ut over andre åpne arrangement på Samfundet. Nora tar opp dette med de tekniske gjengene.  

 

Eventuelt: 

 

GS kommer med innstilling av ny leder for STF til FS-møtet 29.mai 

Russearrangement må evalueres 

Filmklubben har fått tilbud om å kjøpe en brukt digital filmframviser fra Trondheim kino – saken 

oversendes til STF 

Uka trenger bevilgning til å kjøpe dekke til å legge på kunstgresset i Dødens dal – settes opp som 

vedtakssak på FS-møte 29.mai 

Administrasjonen jobber videre med sakene fra FS-seminaret 

Styret trenger bevilgning til gjennomføring av Ridderpromosjon – SFRS 

  



Side 9 av 20 

 

SAK 9. Nedsettelse av lønnsutvalg 

 

Studentersamfundet i Trondhjem 

Finansstyret 

Tittel: 
Nedsettelse av Lønnsutvalg 

Arkivkode: 
Åpen 

 Fortrolig 

Kort saksbeskrivelse: 

Lønnsutvalget bestod inntil GF av Dag, Trond, Roar og Nora. 
Trond har gått ut av FS og dermed også ut av lønnsutvalget. 
Nytt lønnsutvalg bør nedsettes på førstkommende FS-møte. 
AU foreslår at Magne erstatter Trond i Lønnsutvalget.  
 

Investeringer/kostnader: 

Dette år:  

Totalt: 

Inntekter: 

Dette år: 

Totalt: 

Saken er forberedt/framlagt av: 
NRH 

Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): 
NRH 

Denne sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 
2012-05-22 

For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 
2012-05-29 

Saken er tidligere behandlet av: 

 FS (dd.mm.åå)      FS-AU (2012-05-15)   GSK (dd.mm.åå)  SBK (dd.mm.åå) 
 Rådet (dd.mm.åå)   GS (dd.mm.åå)         Styret (dd.mm.åå) 
Saken er sendt til høring: 

Ansatte 

 FK 

 Regi 

 D-gjengen 

 LØK 
 

 MG 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 
 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 
 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
 KSG 

 Alle 

Vedtak 

 Orientering 

Forslag til vedtak: 
  

Finansstyret nedsetter Samfundets lønnsutvalg fra og med den 29.mai 
2012 med følgende medlemmer: Dag Herrem, Magne Mæhre, Roar 
Arntzen og Daglig leder. 

    

 
FS-sak nr: 
 
 

Ansvarlig for oppfølging av vedtak: 
NRH 

Frist for gjennomføring: 
 

Følgende skal orienteres: 

  FK 

  Regi 

  D-gjengen 

  LØK 

 MG 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 
 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
 KSG 

Alle 

 



Side 10 av 20 

 

SAK 10. Oppsigelse av aksjonæravtale Mediastud 

 

Studentersamfundet i Trondhjem 

Finansstyret 

Tittel: 
Oppsigelse av aksjonæravtale Mediastud 

Arkivkode: 
Åpen 

 Fortrolig 

Kort saksbeskrivelse: 

Mediastud har GF 13. juni. AU har diskutert saken 
 

Investeringer/kostnader: 

Dette år:  

Totalt: 

Inntekter: 

Dette år: 

Totalt: 

Saken er forberedt/framlagt av: 
 

Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): 
 

Denne sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 
2012-05-22 

For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 
2012-05-29 

Saken er tidligere behandlet av: 

 FS (dd.mm.åå)      FS-AU (2012-05--15)   GSK (dd.mm.åå)  SBK (dd.mm.åå) 
 Rådet (dd.mm.åå)   GS (dd.mm.åå)         Styret (dd.mm.åå) 
Saken er sendt til høring: 

Ansatte 

 FK 

 Regi 

 D-gjengen 

 LØK 
 

 MG 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 
 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 
 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
 KSG 

 Alle 

Vedtak 

 Orientering 

Forslag til vedtak: 

 FS ønsker å reforhandle avtalen. Hvis det forutsettes at avtalen må sies opp 
gis FS sin representant på Mediastuds Generalforsamling fullmakt til å si 
opp avtalen. 
 

    

 
FS-sak nr: 
 
 

Ansvarlig for oppfølging av vedtak: 
 

Frist for gjennomføring: 
 

Følgende skal orienteres: 

  FK 

  Regi 

  D-gjengen 

  LØK 

 MG 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 
 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
 KSG 

 Alle 
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SAK 11. Endring av instruks for arealdisponering 
 

 

Studentersamfundet i Trondhjem 

Finansstyret 

Tittel: 
Endring av Instruks for arealdisponering 

Arkivkode: 
Åpen 

 Fortrolig 

Kort saksbeskrivelse: 

Se forslag til endring, samt gammel ordlyd 
 

Investeringer/kostnader: 

Dette år:  

Totalt: 

Inntekter: 

Dette år: 

Totalt: 

Saken er forberedt/framlagt av: 
DH 

Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): 
DH 

Denne sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 
2012-05-22 

For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 
2012-05-29 

Saken er tidligere behandlet av: 

 FS (dd.mm.åå)      FS-AU (2012-05--15)   GSK (dd.mm.åå)  SBK (dd.mm.åå) 
 Rådet (dd.mm.åå)   GS (dd.mm.åå)         Styret (dd.mm.åå) 
Saken er sendt til høring: 

Ansatte 

 FK 

 Regi 

 D-gjengen 

 LØK 
 

 MG 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 
 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 
 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
 KSG 

 Alle 

Vedtak 

 Orientering 

Forslag til vedtak: 
FS vedtar framlagte forslag til instruks for arealdisponering. 
 

    

 
FS-sak nr: 
 
 

Ansvarlig for oppfølging av vedtak: 
GS 

Frist for gjennomføring: 
 

Følgende skal orienteres: 

  FK 

  Regi 

  D-gjengen 

  LØK 

 MG 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 
 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
 KSG 

Alle 
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Gjeldende instruks: 
 
Instruks for arealdisponering på Samfundet 
Sist oppdatert 3. desember 2009 
Godkjent av Finansstyret 3. desember 2009 
 
Studentersamfundet i Trondhjem eier alle lokalene i Elgesetergate 1. Disse disponeres av 
Studentersamfundets gjenger og administrasjon etter retningslinjer fra Finansstyret. 
 
Alle henvendelser som gjelder omdisponering og endring av offentlige og private arealer ved 
Studentersamfundet, skal rettes til Gjengsekretariatet (GS). Med dette menes behov for mer 
areal, frigjorte arealer, oppussing, skader, mangler og oppgradering av lokalene. 
Saker som omfatter behov for mer areal og frigjort areal behandles av GS, som orienterer de berørte 
parter. Følgende instanser skal høres under saksbehandlingen; 
_ Administrasjonen 
_ Samfundets byggekomiteen (SBK) 
_ Berørte gjenger/organer 
_ Styret ved endringer på offentlige lokaler 
 
GS fatter et vedtak på grunnlag av høringsuttalelsene og informerer de berørte parter om 
vedtaket. Administrasjonen og SBK har ankemulighet. Anker skal meldes inn til GS innen 14 dager 
etter offentliggjøring av vedtak. 
 
I saker preget av hastverk og av mindre størrelsesorden, gis GS og SBK sammen fullmakt til å fatte 
vedtak uten høring. 
 
Vedtaket fra GS sendes til Finansstyret (FS) for godkjenning. Dersom FS underkjenner 
vedtaket, skal saken behandles på nytt. 
 
Saker som omhandler oppussing, skader, mangler og oppgradering videresendes SBK. Saken 
behandles og sendes tilbake til GS, som videreformidler utfallet. Utgifter tilknyttet endring på 
bygningsmasse behandles av SBK. 
 

Forslag til ny ordlyd: 

Instruks for arealdisponering på Samfundet 

Studentersamfundet i Trondhjem eier alle lokalene i Elgesetergate 1. Disse disponeres av 
Studentersamfundets gjenger og administrasjon etter retningslinjer fra Finansstyret. 

Alle henvendelser som gjelder omdisponering og endring av offentlige og private arealer ved 
Studentersamfundet, skal rettes til Gjengsekretariatet (GS). Med dette menes behov for mer areal, 
frigjorte arealer, oppussing, skader, mangler og oppgradering av lokalene.  Saker som omhandler 
oppussing, skader, mangler og oppgradering skal rettes til SBK. Utgifter tilknyttet endring på 
bygningsmasse behandles av SBK. 

Saker som omfatter behov for mer areal og frigjort areal forberedes av GS, som informerer de 
berørte parter. Følgende instanser skal høres under saksbehandlingen; 

• Administrasjonen 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• Samfundets byggekomiteen (SBK)  

• Berørte gjenger/organer 

 • Styret ved endringer på offentlige lokaler 

Finansstyret fatter et vedtak på grunnlag av høringsuttalelsene og informerer de berørte parter om 
vedtaket.  

I saker preget av hastverk og av mindre størrelsesorden, kan Finansstyret fatte vedtak uten høring. 

 
 

SAK 12. Møteplan høsten 2012: 
Administrasjonen ønsker å flytte møtene til torsdager, det er derfor satt opp et forsag med 

møtedatoer både tirsdager og torsdager.  

 

Tirsdager  Torsdager  

Tirsdag 28. august Torsdag 30. august  

Tirsdag 25. september Torsdag 27. september 

Tirsdag 30. oktober Torsdag 1. november 

Tirsdag 27. november Torsdag 29. november 

Tirsdag 11. desember Torsdag 13. desember 

 
Følgende tilbakemeldinger er gitt: 
Raine: Torsdager OK 
Magne: Torsdager Går trolig OK 
Jørgen: Tirsdag og torsdag begge OK 
Linn: Torsdager OK 
Steinar: Torsdager OK 
Kristine: Torsdager OK 
Lars: Kun torsdager passer  
Roar: Torsdager OK 
 
Foreslår derfor at vi vedtar torsdagene.  
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SAK 13. Bevilgning til SFRS-møte 
 

 

Studentersamfundet i Trondhjem 

Finansstyret 

Tittel: 
Søknad om prosjektstøtte til DSFRS  

Arkivkode: 
Åpen 

 Fortrolig 

Kort saksbeskrivelse: 

Se brev sendt av styreleder 
 

Investeringer/kostnader: 

Dette år:  

Totalt: 

Inntekter: 

Dette år: 

Totalt: 

Saken er forberedt/framlagt av: 
LH 

Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): 
NRH 

Denne sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 
2012-05-22 

For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 
2012-05-29 

Saken er tidligere behandlet av: 

 FS (dd.mm.åå)      FS-AU (2012-05--15)   GSK (dd.mm.åå)  SBK (dd.mm.åå) 
 Rådet (dd.mm.åå)   GS (dd.mm.åå)         Styret (dd.mm.åå) 
Saken er sendt til høring: 

Ansatte 

 FK 

 Regi 

 D-gjengen 

 LØK 
 

 MG 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 
 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 
 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
 KSG 

 Alle 

Vedtak 

 Orientering 

Forslag til vedtak: 

FS bevilger kr 30 000,- fra UKEfonds til Inntil 10 stk insignier i forbindelse med 
gjennomføring av Ridderskapsmøte høsten 2012.  

 
 

    

 
FS-sak nr: 
 
 

Ansvarlig for oppfølging av vedtak: 
STYRET 

Frist for gjennomføring: 
31. desember 2012 

Følgende skal orienteres: 

  FK 

  Regi 

  D-gjengen 

  LØK 

 MG 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 
 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
 KSG 

Alle 
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Styret v/ Studentersamfundet i Trondhjem 

 

        Trondheim 22. mai 2012 

 

Finansstyret 

      

Søknad om støtte til ordenspromosjon DSFRS 

 

Det søkes om støtte til insignier i forbindelse med ordenspromosjon til DSFRS den 10. 

november 2012.  

 

Det søkes om: 

 

Inntil 10 stk insignier à kr. 3000.-   =  kr. 30.000.- 

 

Vi minner om dette er den fjerde søknaden siden 1968 og at DSFRS ordenspromosjon har 

ikke vært noen stor utgiftspost for Studentersamfundet i senere tid. 

Med vennlig hilsen 

 

 

Linn Haugen 

Leder for Studentersamfundet i Trondhjem 
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SAK 14. Fettutskiller til Sesam 

 

 

Studentersamfundet i Trondhjem 

Finansstyret 

Tittel: 
 
Fettutskiller Sesam 

Arkivkode: 
  Åpen 

 Fortrolig 

Kort saksbeskrivelse: 

Sesam vil trolig få pålegg fra kommunen om å etablere fettutskiller.  Det har ved 
flere anledninger vært oversvømmelse i Bodega og det er nærliggende å tro at 
dette skyldes at rørene til Sesam har gått tett med fett.  

Det er hensiktsmessig å ta denne investeringen i forbindelse med Søndre Side 
prosjektet da utføring i ettertid vil medføre; ekstrakostnader, søknadsprosess og 
byggearbeider utenfor det nye trappetårnet. 

Vedlagt finnes tilbudsbrev på montering av fettutskiller fra rørlegger Kjell Øien. 
Deres tilbud er på 74 850 eks. mva. Unntatt i prisen er hulltaking, meisling, graving 
og igjenfylling av grøfter, elektriske montasjer og gjenstøping gulv. Estimert pris 
inkludert disse arbeidene er 115 000 kr eks.mva.  

Dersom Samfundet tar kostnaden for etablering av fettutskiller vil dette bli tatt 
med i betraktningen når det skal forhandles ny leieavtale med Sesam.  

Investeringer/kostnader: 

Dette år: 2012 

Totalt: 115 000 eks.mva 

Inntekter: 

Dette år: 

Totalt: 

Saken er forberedt/framlagt av: 
Espen Halmøy 

Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): 
FS-AU 

Dette sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 
2012.05.21 

For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 
2011.05.29 

Saken er tidligere behandlet av: 

FS   FS-AU   GSK   Rådet    GS            Styret  

Saken er sendt til høring: 

 FK 

 Regi 

 SBK 

 D-gjengen 

  LIM 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 

 LØK 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 
 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
  Andre 

  Vedtak 

 Orientering 

Forslag til vedtak: 
  

1) FS vedtar å bevilge 115 000 kr. eks mva til etablering av fettutskiller for 
Sesam. Midlene bevilges fra UKE fonds til Drift.  

 

    

FS-sak nr: 
 
 

Ansvarlig for oppfølging av vedtak: 
Administrasjon 

Frist for gjennomføring: 
 

Følgende skal orienteres: 

  FK 

 Regi 

 SBK 

 D-gjengen 

 LIM 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 

 LØK 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
 Kafègjengen 

Alle 
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SAK 15. Gulvbelegg i Daglighallen og på Bakscenen 

 

Studentersamfundet i Trondhjem 

Finansstyret 

Tittel: 
 
Gulvbelegg Daglighallen og bakscene Storsalen.  

Arkivkode: 
  Åpen 

 Fortrolig 

Kort saksbeskrivelse: 

I budsjettet for 2012 ble det bevilget 75 000 kr til legging av nytt gulvbelegg i 
trappene tilknyttet Daglighallen. I ettertid har man kommet frem til at gulvbelegget 
på bakscene Storsalen også bør skiftes.  

SBK har sendt ut anbud for å innhente pris på legging av nytt gulvbelegg i trapp 
Daglighallen og bakscene Storsalen. Av de som ble kontaktet var det kun 

Rosenborg malerteam som hadde anledning til å gjennomføre arbeidene i sommer.  

Arbeidene omfatter avriving av eksisterende gulvbelegg og trappeneser, sliping av 

underlag inkl flikksparkling, legging av 2,5 m/m Forbo Marmoleum Real og 
trappeneser med karborunduminnlegg.  

Sum arbeider inkl materialer kr. 120.000 eks mva. 

  

Investeringer/kostnader: 

Dette år: 2012 

Totalt: 120 000 eks.mva 

Inntekter: 

Dette år: 

Totalt: 

Saken er forberedt/framlagt av: 
Espen Halmøy 

Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): 
FS-AU 

Dette sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 
2012.05.21 

For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 
2011.05.29 

Saken er tidligere behandlet av: 

FS   FS-AU   GSK   Rådet    GS            Styret  

Saken er sendt til høring: 

 FK 

 Regi 

 SBK 

 D-gjengen 

  LIM 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 

 LØK 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 
 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
  Andre 

  Vedtak 

 Orientering 

Forslag til vedtak: 
  
FS vedtar å øke bevillingen til 120 000 kr. eks mva for legging av nytt gulvbelegg i trappene tilknyttet 
Daglighallen samt bakscene Storsalen. Midlene bevilges fra UKE fonds til Drift. Arbeidene forutsettes 
gjennomført før semesterstart 13 august. 

 

    

FS-sak nr: 
 
 

Ansvarlig for oppfølging av vedtak: 
SBK 

Frist for gjennomføring: 
 

Følgende skal orienteres: 

  FK 

 Regi 

 SBK 

 D-gjengen 

 LIM 

 Klst 

 Styret 

 Kulturutvalget 

 SIT 

 LØK 

 Fotogjengen 

 Orkesteret 

 TSS/TKS 

 Strindens 

 ARK 

 ITK 

 Mediastud 

 UKA 

 Isfit 
 Kafègjengen 

Alle 
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Sak 16. Dekke til Dødens Dal 

Innkjøp av nye dekker til scenen i Høyskoledalen (Dødens Dal).  

Litt historie: 

I 1991 brukte UKA for første gang idrettsparken i Høyskoledalen som en konsertarena ved å sette 

opp telt. Siden den gang har UKA utviklet seg til å bli Norges største kulturfestival, med teltet i 

Høyskoledalen som største konsertarena. 

I forkant av UKA-11 (festivalen arrangert i 2011) idrettsparken oppgradert, og det ble lagt kunstgress 

der. Dette førte til at bruken av Høyskoledalen som konsertarena krevde en ivaretagelse av 

kunstgresset.  

For UKA-11 førte dette til en betydelig ekstrakostnad rent økonomisk, samt et større arbeidspress på 

de frivillige som arbeidet under festivalen.  

Det ble sett på flere mulige løsninger for å beskytte kunstgressbanen, men den løsningen vi nå ser på 

ble ansett som for dyr. 

Løsningen som ble valgt var å legge mange plater sammen, disse var ikke festet i hverandre. 

 

Om løsningen brukt under UKA-11: 

Etter UKA-11 er tilbakemeldingene at kunstgressbanen er godt tatt vare på.  

Allikevel anser ikke UKA-13 løsningen som optimal. Den førte til en stor arbeidsbelastning på de 

frivillige, da dekkene som ble brukt måtte bli slått sammen og snudd mellom hvert arrangement. Det 

oppstod også høydeforskjeller mellom dekkene, da de krummet seg. Dette førte til snublekanter, noe 

som er meget uheldig når det samles store folkemengder. Mange av platene er også i en slik 

forfatning at de ikke kan brukes lengre. Altså må det uansett kjøpes inn noe nytt. 

 

Om dekkene vi ønsker å anskaffe: 

Etter sommer-OL i London vil det bli frigjort en del dekker av den typen som ble ansett som for dyr i 

UKA-11. Disse vil da være tilgjengelige til redusert pris. Forhandler sier at avslaget er på 50%, noe 

som ser ut til å kunne stemme bra med overslagene fra UKA-11. 

Disse dekkene vil løse de problemene man opplevde med platene brukt under UKA-11, den viktigste 

at det vil redusere arbeidsbelastningen på de frivillige. 

Den forventet levealderen på slike dekker er 20 år, og de har en garanti på 3-7 år avhengig av hvilken 

type man velger. Dette gjør at vi anser dette for å være den beste løsningen på lang sikt. 

Det er tre forskjellige dekker som er aktuelle. Og de kan kombineres til den beste løningen. 
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UD1 - UltraDeck1 

- 3 års garanti 

- Tåler kjøretøy kl. B og truck med gummihjul 

- Perforert (egnet til bruk på naturgress) 

- Festes i hverandre ved å "klikke" de på plass - ingen låsing 

 

AD1 - ArmourDeck1 

- 7 års garanti 

- Tåler semitrailere 

- Perforert (egnet for naturgress)  

- Integrert festmekanisme med låsing 

 

DD2 - DuraDeck2 

- 7 års garanti 

- 20 års forventet levetid 

- Tåler 122 tonn / m2 

- Ikke perforert (ikke egnet for naturgress) 

- Festes med (se bilde) 

 

 

Priser dekkene (pr m2): 

UD1 kr 205.00 

AD1 kr 499.00 

DD2 kr 402.00 
 
 

   
Arealer som må dekkes: 

Type areal m2 Dekke 

Publikumsareal 2392 valgfritt 

Vegareal 500 AD1 

 

Pris vegareal 

499*500 = 249,500.00 
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Dette gir oss tre alternativer: 

Alt1 
 DD2 kr 961,584.00 

+ kr 249,500.00 

= kr 1,211,084.00 

  Alt 2 
 AD1 kr 1,193,608.00 

+ kr 249,500.00 

= kr 1,443,108.00 

  Alt 3 
 UD1 kr 490,360.00 

+ kr 249,500.00 

= kr 739,860.00 
 

Av disse er det egentlig alternativ 2 og 3 som er aktuelle da vi ikke er fornøyd med måten DuraDeck 

festes på. 

 

Finansiering: 

Vi har hvert i dialog med SiT, som sier at de har et fond som vil være i stand til å dekke disse 

utgiftene.  

Det var da snakk om at SiT kjøper dette til oss. For at SiT skal gjøre det er de avhengige av at 

velferdstinget er enig i at dette er en fornuftig innvestering i studentfrivilligheten. 

Og det er ved velferdstinger vi har stoppet opp nå. 

Velferdstinget ønsker at Samfundet skal betale litt, slik at det blir et spleiselag. 


