INNKALLING TIL

FINANSSTYREMØTE
Tirsdag 26.juni kl. 14:30 – 18:00
Sted: Sangerhallen
Enkel servering på møtet – sommerfest kl. 19:00
SAKSLISTE
kl. 14:30
kl.

1. Protokoll fra Finansstyremøte 29.mai 2012 v/DH
2. Innkalling og saksliste v/DH

Orienteringssaker
Kl 14:35
Kl
kl
kl
kl
kl
kl

3. Omsetnings og arrangementsrapport, regnskapsrapport januar-april v/EH
4. Driftsorientering v/NRH
5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/RN
6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LN
7. Orientering fra UKA
8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
9. Orientering fra Generalforsamling i Mediastud AS v/DH

Vedtakssaker
Kl 15:30

10. Ny leder av og nytt medlem i Sceneteknisk fond v/RN
11. Nytt beredersystem i fyrrommet
12. Reviderte gjengbudsjetter v/RN
13. Instruks for arealomdisponeringer v/DH og RN
14. Relokalisering av administrasjonen v/DH
15. Oppussing av Klubben

Runde rundt bordet
Kl 17:00

Pause

Diskusjonssaker
Kl 17:15
16. Prosess rundt UKAs byggeprosjekt
17. Fengselstomta, Nybygg og vedlikeholdsstøtte fra NTNU
Eventuelt
Kl 18:30: Taxi til Sommerfest
Studentersamfundet i Trondhjem 2012-06-19
Nora Hermansen
Daglig leder
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Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller FSleder Dag Herrem

FINANSSTYREMØTE
Tirsdag 29. mai 2012 kl. 16:30 på Klubben
Protokollutskrift
Tilstede:
Finansstyret:

Magne Mæhre, Svein Halvor Halvorsen, Kristine Vedal Størkersen,
Roar Arntzen, Tormod Gjestland, Linn Christin Haugen, Steinar
Bjørlykke

Administrasjonen:

Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører:

Jørgen Espenes (UKA-13, Raine Nilsen (GS), Martin Svarva (Rådet),
Jørgen Røysland Aarnes (påtroppende GRIF).

Forfall:

Lars Ramstad Alme, Dag Herrem

Referat:

Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling:

Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker
MG, KLST, LK og KSG orienterte FS om sine planer for kommende semester.
FS roser gjengene for gode presentasjoner og ser positivt på planene for kommende
semester.
Økonomisk rapport ble tatt til etterretning.
Driftsorientering ble tatt til etterretning.
Orientering fra Gjengsekretariatet ble tatt til orientering.
Orientering fra Studentersamfundets leder
17. mai ble avholdt, Pressedekning og ny leder på plass
Bydagen gjennomført, mest positive tilbakemeldinger
Siste Samfundsmøte er gjennomført
Generalforsamling gjennomført
Dialoger med NTNU, Kommunen og VT.
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Orientering fra UKA.
Vi har tatt opp Nestledere og Byggeprosjektsjef
Lille UKA i oktober 2012.
Tanken er å arrangere en minifestival på Samfundet i tidsrommet 4.-6. oktober. Dette skal markere
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 til å hospitere.
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.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Vedtakssaker

SAK 12/12:

Nedsettelse av lønnsutvalg
Lønnsutvalget bestod inntil Generalforsamling av Dag Herrem, Trond Skjefstad, Roar
Arntzen og Nora R. Hermansen. Trond Skjefstad har gått ut av FS og dermed også ut
av lønnsutvalget. Nytt lønnsutvalg bør nedsettes på førstkommende FS-møte. AU
foreslår at Magne Mæhre erstatter Trond Skjefstad i Lønnsutvalget.

VEDTAK:

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

SAK 13/12:

Oppsigelse av aksjonæravtale Mediastud
Finansstyrets leder har lagt fram forslag til oppsigelse av Mediastuds
aksjonæravtale Hensikten med oppsigelsen er å inngå en ny avtale. Det
understrekes at saken ikke berører mediegjengenes tilhørighet til
Studentersamfundet da Finansstyret ønsker at Mediastudgjengene skal ha en
tilhørighet til Studentersamfundet.

VEDTAK:

Finansstyret ønsker en ny aksjonæravtale og varsler oppsigelse av
eksisterende avtale.

SAK 14/12:

Endring av instruks for arealdisponeringer

Side 3 av 16

Sakspapirer til FS-møte 26. juni 2012

GS ønsker å komme med et alternativt forslag til endret ordlyd i instruks.
Saken utsettes dermed til FS-møte 26.juni 2012.
SAK 15/12:

Møteplan høsten 2012

VEDTAK:

Finansstyret vedtar følgende møtedatoer høsten 2012:
Torsdag 30.august, torsdag 27. september, torsdag 1. november, torsdag
29.november, torsdag 13. desember.

SAK 16/12:

Bevilgning til DSFRS ved Styret
Styret søker om støtte til kjøp av inntil 10 insignier à kr. 3000.- = kr. 30.000.- i
forbindelse med ordenspromosjon til DSFRS den 10. november 2012.

VEDTAK:

FS bevilger kr 30 000,- fra UKE-fonds til inntil 10 insignier i forbindelse med
gjennomføring av Ridderskapsmøte høsten 2012.

SAK 17/12:

Fettutskiller Sesam
Samfundet har mottatt et tilbud fra på montering av fettutskiller fra rørlegger
Kjell Øien. Dersom Samfundet tar kostnaden for etablering av fettutskiller vil
dette bli tatt med i betraktningen når det skal forhandles ny leieavtale med
Sesam.

VEDTAK:

Finnansstyret bevilger 115 000 kr. eks mva. til etablering av fettutskiller ved
Søndre Side. Midlene bevilges fra UKE fonds til Drift.

SAK 17/12:

Gulvbelegg Daglighallen og bakscene i Storsalen
Saken utgår da UKA ved byggeprosjektet har påtatt seg å legge nytt
gulvbelegg i Knausgang og trapper i forbindelse med byggeprosjekt UKA-13.
Allerede avsatte midler omdisponeres til bakscene i Storsalen.

Diskusjonssaker
Dekke til Dødens dal
FS gir UKE-sjefen honnør for arbeidet med dette og ønsker at utredning fortsetter. Saken kan
behandles på FS-møte 26.juni så sant sakspapirer er FS i hende innen 19.juni.
Valg av Styremedlemmer til Mediastud
Saken ble diskutert. Finansstyrets representant på Mediastud sin generalforsamling gis
fullmakt til å diskutere styresammensetning med selskapets andre eier –
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).
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Relokalisering av ansatte i forbindelse med Byggeprosjekt UKA-13 – Daglighallen
Gjengene gjennom GSK, Styret, SBK, profil og UKA har gitt sine tilbakemeldinger på de ulike
forslagene til relokalisering. Finansstyret berømmer alle for grundige og edruelige
gjennomganger av fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.
Finansstyret diskuterte saken.
Signalene fra GSK er at saken kan behandles på FS-møtet 26.juni. Styreleder har mottatt
ønske fra medlemmer som ønsker at saken skal tas opp på et Samfundsmøte.

Eventuelt
Tilrettelegging for funksjonshemmede
Styret har fått forespørsel om opprettelse av en funksjonærstilling som skal ivareta
Samfundets arbeid med tilrettelegging for funksjonshemmede. Stillingen kan for eksempel
knyttes til SBK eller profil.
Finansstyret er positive til initiativet og ber Styret eller initiativtaker søke til GS.

Møtet ble hevet kl. 20:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 26. juni 2012

Referent: Nora R. Hermansen

Magne Mæhre

Svein Halvor Halvorsen

Kristine Vedal Størkersen

Roar Arntzen

Tormod Gjestland

Linn Christin Haugen

Steinar Bjørlykke
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Orienteringssaker
Sak 3. Regnskapsrapport (se vedlegg) og Omsetnings og arrangementsrapport –
ettersendes.
Sak 4. Driftsorientering – Muntlig på møtet.
Sak 5. Orientering fra GS – ikke mottatt
Sak 6. Orientering fra Studentersamfundets leder
- Sommerseminar med gjengsjefene: Positiv tilbakemelding på organisasjonsstrukturtema.
Kom forslag om å opprette et driftstyre bestående av de gjengene som er med på driftsmøte
i dag. Styret er positive til dette og ser at et driftstyre kan bidra til bedre kommunikasjon
mellom de driftene gjengene og bedre økonomistyring. Vi ønsker at driftstyre skal få
muligheten til å ha en prøveperiode høsten 2012. Dersom resultatet er positivt kan man lage
en instruks etter avtale med FS.
- Pusset opp Klang oppe på Kuppelen - vi har laget et kjøkken!
- Innstillingsmøte i DSFRS
- Planlagt høsten 2012
- Vært på sommerseminar med Styret
Sak 7. Orientering fra UKA – ikke mottatt
Sak 8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
Referat fra AU-møte tirsdag 12.juni kl. 08:30
Til stede: Raine, Espen, Magne, Dag, Linn, Jørgen, Svein Halvor og Nora
Søndre Side – siste nytt
Revidert framdriftsplan – ferdigstillelse 9.september
Skal være klart for full kapasitet på huset fra semesterstart
Fortsatt innenfor budsjett
Fra sommerseminaret v/Linn
Sommerseminaret gikk godt. Eget referat sendes ut.
GF Mediastud – og styresammensetning
Eierne ønsker å legge press på Mediastuds styre om å omorganisere slik at nettbasert
publisering blir Mediastud-gjengenes hovedkanal. Det ønskes også at man ser på muligheten
for å innlemme Fotogjengen i Mediastud-gjengene.
Fullmaktsmatrise – hvordan skal vi jobbe med dette?
Nora og Magne jobber med dette med utgangspunkt i FS-boka.
Oppfølging fra FS-seminaret – Se lenger bak
Magne sørger for å opprette en blogg
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FS må sette ned noen konkrete målsetninger for kommende to år. Tas til diskusjon på møtet i
august og som vedtak på møtet i september.
Revisjon av budsjett og regnskapsmaler
Vi bør hyre inn ekstern hjelp her samt ta det i samarbeid med UKA-13.
Dag, Nora, Espen og Sturla bør ta et møte om dette – og sammen med UKA-13.
Saker på FS-møte 26.juni:
Informasjonssaker
Fra GF i Mediastud
Vedtakssaker
Relokalisering av administrasjonen
AU innstiller på Prakthønerommet med flytting av vegg noe inn i Sangerhallen. Nora lager
forslag til vedtakstekst.
Reviderte gjengbudsjetter v/RN
GS sender sakspapirer til DL innen tirsdag 19.juni
Ny leder av STF v/RN
Gs innstiller Kasper til leder og Bore til medlem
Instruks for arealomdisponeringer v/DH - GS ønsket å komme med et eget forslag – sendes
DL innen tirsdag 19.juni
Økonomiinstruks v/RN – utsettes
Dekke i dødens dal v/J.E
UKA må sende sakspapirer innen tirsdag 19. juni
Søknad om dekking av underskudd SIT
Inngår trolig i revidert budsjett – utgår dermed
Ny sak: Fyrromet
Gamle kjeler og annet som ikke lenger er i bruk i fyrrommet bør ryddes ut slik at arealene der
kan utnyttes. Arbeidet er allerede i gang og bør fullføres nå da det er gusting å få dette gjort
nå i sommer i forbindelse med Søndre Side. Vi må ha hjelp av profesjonelle rørleggere til
deler av arbeidet.
Diskusjonssaker
Prinsipper rundt lønn
Utsettes til august – Kristine bes lage et saksgrunnlag til diskusjonen
Hvordan skal kommunikasjonen mellom Mediastudstyret og FS være?
Utsettes til august – Kristine bes lage et saksgrunnlag til diskusjonen
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Prosess rundt UKAs byggeprosjekt
Kanus bør trolig innlemmes i prosjektet.
Ny sak: Fengselstomta, Nybygg og vedlikeholdsstøtte NTNU
Sak 9. Orientering fra Generalforsamling i Mediastud AS – muntlig på møtet
MediaStud AS: Overordnede målsettinger 2012-2014
Oppslutningen om studentmediene Under Disken, Radio Revolt og Student-TV har hatt en
fallende tendens over flere år. Selv om det er gjennomført enkelte tiltak, har det har ikke
lykkes selskapet å snu denne trenden. Eierne av MediaStud AS er ikke tilfreds med denne
utviklingen.
Eierne av MediaStud AS ser det som nødvendig at det blir gjennomført vesentlige endringer i
MediaStud AS, både med hensyn til organisasjon, produksjon og publiseringsløsninger.
Eierne er enige om følgende overordnede målsetninger for perioden 2012-2014:
1

MediaStud AS sin primære publiseringsplattform skal være på nett.
MediaStud AS kan i tillegg publisere på papir og over eter.
MediaStud AS kan revurdere publiseringsformat og -frekvens for alle medier.

2

Mediene bør opptre felles utad, og under et felles varemerke.

3

Styret bes vurdere å organisere mediegjengene som en samlet enhet, hvor
organiseringen internt tar som utgangspunkt i de arbeidsoppgaver som skal utføres.

4

Felles publiseringsløsning skal være etablert og operativ innen utgangen av 2012.
Innen samme tid anmodes styret om å fremlegge en skisse for den fremtidige
organisering av virksomheten, samt en oversikt over de ressursbehov en endret
organisering kan medføre.
Dersom styret og eierne finner at virksomheten bør omorganiseres, skal denne søkes
gjennomført våren 2013.

5

Ved de endringer som søkes gjennomført, skal den overordnede målsetningen ved
hvert enkelt tiltak være å forbedre oppslutningen om MediaStud AS sine medier i den
primære målgruppen, studentene i Trondheim.
Oppslutning og brukertilfredshet skal måles løpende, og rapporteres kvartalsvis til
eiermøte.

Side 9 av 16

Sakspapirer til FS-møte 26. juni 2012

Sak 10. Ny leder og nytt medlem i Sceneteknisk fond

Studentersamfundet i Trondhjem
Finansstyret
Tittel:

Arkivkode:

Nye medlemmer til Sceneteknisk fond

 Åpen
 Fortrolig

Kort saksbeskrivelse:

Investeringer/kostnader:

Fondet er opprettet av Finansstyret med formål å finansiere
investeringer i teknisk utstyr til Studentersamfundets
scener. Fondets styre består av fire
personer, derav en leder. Finansstyret oppnevner fire
medlemmer, to av disse etter innstilling fra
Gjengsekretariatet. Finansstyret utpeker en leder.
Representanter i styret sitter til ny oppnevnes.

Dette år:
Totalt:

Inntekter:
Dette år:

GS innstiller Kasper Nancke Øvreness (STV/GS) som ny leder,
Totalt:
samt Anders Kalviknes Bore (Regi/GS) som nytt medlem i
Sceneteknisk fond.

Saken er forberedt/framlagt av:
Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.):
Raine Nilsen, GS
Dag Herrem
Denne sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d):
For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) :
2012.06.19
2012.06.26
Saken er tidligere behandlet av:
 FS (dd.mm.åå)  FS-AU (12.06.12) GSK (dd.mm.åå) SBK (dd.mm.åå)
 Rådet (dd.mm.åå)  GS (09.05.12)
Styret (dd.mm.åå)
Saken er sendt til høring:
 MG
 Fotogjengen
 ITK
 FK
 Klst
 Orkesteret
 Mediastud
 Regi
 Styret
 TSS/TKS
 UKA
 D-gjengen
 Kulturutvalget
 Strindens
 Isfit
 LØK
 SIT
 ARK
 KSG
 Alle
Forslag til vedtak:

Vedtak
 Orientering

FS-sak nr:

Finansstyret godkjenner Kasper Nancke Øvreness som ny leder, samt
Anders Kalviknes Bore som nytt medlem, i Sceneteknisk fond.

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. Nytt beredersystem i fyrrommet

Studentersamfundet i Trondhjem
Finansstyret
Tittel:
Nytt beredersystem i fyrrommet.

Arkivkode:

 Åpen

 Fortrolig
Kort saksbeskrivelse:
Investeringer/kostnader:
Beredesystemet i fyrrommet består i dag av fem
Dette år: 2012
varmtvannsberedere som alle er av eldre dato. Det er ønskelig å
erstatte disse berederne med en ny. Den nye berederen er
Totalt: 230 000 eks.mva
tilsvarende lik de gamle berederne i størrelse. Det vil dermed bli
frigjort en god del plass ved å skifte ut de gamle berederne. Skal
man fortsette å drifte dagens beredesystem må det påregnes
betydelige vedlikeholdskostnader. Dagens beredere oppvarmes
med strøm, mens en ny bereder oppvarmes ved hjelp av
Inntekter:
fjernvarme. Dette vil føre til energi- og miljøbesparelser.
Dette år:
I sammenheng med utskifting av beredere er det ønskelig fjerne
fyrkjelen. Selv om fyrkjelen ikke har noen funksjon går det fortsatt Totalt:
varmt vann gjennom denne, noe som fører til varmetap. Fyrkjelen
tar i tillegg mye plass. Fjerning av fyrkjelen må gjøres av fagfolk da
den kan inneholde asbest.
Tilbud fra Kjell Øien på de nevnte arbeidene finnes vedlagt.
Montering av ekspansjonskar er allerede gjennomført slik at
kostnadene i forbindelse med dette utgår fra det vedlagte
tilbudet. Det anses ikke som aktuelt å engasjere et annet
rørleggerfirma da Kjell Øien allerede har gjennomført en del av
arbeidene i fyrrommet og kjenner husets rørsystemer godt. Vi har
i sammenheng med tidligere prosjekter erfart at Kjell Øien
kommer godt ut prismessig.
Saken er forberedt/framlagt av:
Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.):
Espen Halmøy
FS-AU
Dette sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d):
For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) :
2012.06.20
2012.06.26
Saken er tidligere behandlet av:
FS
 FS-AU
 GSK
 Rådet
 GS
 Styret
Saken er sendt til høring:
 LIM
 Fotogjengen
 ITK
 FK
 Klst
 Orkesteret
 Mediastud
 Regi
 Styret
 TSS/TKS
 UKA
 SBK
 Kulturutvalget
 Strindens
 Isfit
 D-gjengen
 SIT
 ARK
 Andre
 LØK
Forslag til vedtak:
 Vedtak
 Orientering

FS-sak nr:

FS godkjenner at det brukes inntil 230 00 kr eks mva til utbedringer i
fyrrommet. Kostnaden føres over drift.
Ansvarlig for oppfølging av vedtak:
Administrasjon
Frist for gjennomføring:
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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

Sak 12. Reviderte gjengbudsjetter – Se vedlegg
Sak 13. Instruks for arealomdisponeringer
Gjeldende instruks:
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 fra Dag:
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
Side 12 av 16

Sakspapirer til FS-møte 26. juni 2012

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
• 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.

Forslag til ny ordlyd fra GS:
Instruks for arealdisponering på Samfundet
Sist oppdatert 12.juni 2012
Godkjent av Finansstyret 26.juni 2012
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
• 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.
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Sak 14. Relokalisering av administrasjonen
Kort saksbeskrivelse:
I forbindelse med at Daglighallen er vedtatt som byggeprosjekt for UKA-13 er det ønskelig å
relokalisere administrasjonen slik at de arealene som i dag brukes til kontorer kan
omdisponeres. Gjengene har gjennom GSK gitt sine innstillinger til ulike forslag til
relokalisering. I tillegg har Styret, UKEStyret, Sangern, Profil, KSG, SBK og administrasjonen
uttalt seg spesielt.

Følgende prioriteringslister er satt opp:
Prioritet

Driftsgjenger

Kunstneriske
gjenger
Prakthønerommet

SBK

Styret

UKA

Profil

KSG

Ansatte

1

Brakke

Brakke

Brakke

Sangerhallen

Brakke

Prakthønerommet

Sangerhallen

Dagens
løsning

Selskapssiden

Brakke/
dagens
løsning
Biblioteket

2

3

Dagens
løsning

Brakker

Biblioteket

Selskapssiden

4
5

4.etg
Hele
Selskapssiden
Prakthønerommet
Biblioteket

4.etg
Biblioteket

4.etg
Dagens
løsning

4.etg

6
7

Utvidet
dagens
løsning
Biblioteket
med
Klubbstyrets
lokaler
Sangerhallen
Brakke/
Trafoen/KG35
4.etg

Sangerhallen

Finansstyrets arbeidsutvalg (AU) foreslår at FS vedtar at administrasjonen flytter til
Prakthønerommet og at dette lokales utvides noe inn mot Sangerhallen. HCWS i kaffegangen
gjøres om til personaltoalett og dusj. Vaktmesters nåværende kontor gjøres om til
personalgarderobe.
Sangerhallen skal fungere som øvingslokale for bl.a. kor, møterom og kan åpnes for ulike
arrangementer for publikum. For at en noen mindre Sangerhall skal kunne fungere som
øvingslokale til korene er det en forutsetning at dagens møblement, scene og annet utstyr
fjernes fra rommet. Det inventar som eventuelt skal være i Sangerhallen må være enkelt å
klappe sammen, sette vekk og tilbake igjen. Det kan også være hensiktsmessig å investere i
en liten portabel bar som kan brukes både på Sangerhallen og Knaus eller andre steder ved
behov.
Tidligere tekniske rom for heis ved GA («Linni») blir lager for vaktmester og husøkonom.
Velges denne løsningen må man finne et egnet område for posthyller.
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Forslag til vedtak:
Finnansstyret vedtar at administrasjonen flytter til Prakthønerommet og at dette lokales
utvides noe inn mot Sangerhallen. Det nye arealet tas i bruk til kontorlokaler og møterom for
administrasjonen. Administrasjonen gis også disposisjonsrett og ansvar for lager på gamle
Kongedass samt tilhørende skrubb. Handicaptoalettet i Kaffegangen gjøres om til
personaltoalett med dusj. Nåværende vaktmesterkontor ved fyrrom gjøres om til
personalgarderobe.
Sangerhallen skal fungere som øvingslokale for kor, møterom og kan åpnes for ulike
arrangementer for publikum.
Tidligere tekniske rom for Heis blir lager for vaktmester og husøkonom.
Ombygging på Selskapssiden kan tidligst starte xx.xx.201X og administrasjonen må være
ferdig flyttet inn til UKEprosjektet starter sitt arbeid i Daglighallen.

Sak 15. Oppussing av Klubben
Vedtaksforslag:
Finansstyret bevilger kr 100 000,- til Profilgruppas arbeid med utbedring av Klubben.
Midlene skal benyttes til ny kveldsbelysning, anskaffelse av sofaer, skjerming av vaskesone i
bar, og øvrig inventar.
I forbindelse med prosjektet i Klubben ønskes det å utbedre dagens inventar, som fremlagt
på tidligere FS-møter. For å kunne ha mest mulig av dette ferdig til semesterstart 13. august
er det ønskelig å allerede nå i planleggingsprosessen få bevilget penger, slik at det kan
jobbes i sommer ved anledning. Ettersom TIRC bruker lokalet som sovesal frem t.o.m 11.
august, blir vi nødt til å koordinere innkjøp i henhold til det, og få innredet med det nye
gamle innen første åpningsdag for Klubben. Vi ønsker en ramme på 100 000 kr, med
mulighet for utvidelse med ekstra 50 000 om dette skulle være nødvendig.
I dette inngår følgende:







Gamle sofaer, funnet på finn.no osv , x 10 . Overslag 15 000 kr
Belysning. Dagens løsning brukes som vaskelys, og varmere lys i form av spotter
settes inn i tillegg. 41 500 kr , se detaljert overslag under.
Materialer til lave sofabord, lav skillevegg / høyt bord bestående av oljefat, og
barvegg vaskesone. Overslag 15 000
Nips på vegger; bilderammer, gammel pynt ; type bruktbutikker/finn.no. Overslag
7000 kr
Leiebil til frakt . 4 dager ila sommeren. Ved bruk av Trondheim Bilkollektiv vil en stor
varebil koste 420 kr per døgn (11,5 m3). Minimum 1680 kr + bensin
Foto-vegg gamle Støv (heisrommet), med bilde(r) fra fotogjengen (konsertfoto) 1,5 x
5 meter , inkl lim og tape . overslag 6000 kr

Totalt 86 180 kr
+ bensin
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De løse rammene kommer av at er vanskelig å anslå priser på brukte møbler og ting vi
kanskje kan få, da dette er avhengig av hva vi finner på de tidspunktene vi har mulighet til å
jobbe med prosjektet.
Belysning









Det trekkes to parallelle kurser fra barområdet til vindusveggen, med en enkel
mekanisk dimmer på hver kurs. De går til koblingsbokser på vindusveggen, som
kobler dem til lyslenkene. Lyslenkene har to kurser - annenhver sokkel på hver kurs så de brukes til både vaskelys (som i dag), og den andre kursen brukes til fargede
svake pærer som kveldsdekorasjon. (Overslag: 25m kabel 4x 2.5pfxp, 10
koblingsbokser. Est. pris 10 - 20 000,-)
De dimmede kursene brukes til ny kveldsbelysning. Flere små lyskastere som stryker
langs begge veggene. Dimmerene beholdes uendret, men det må trekkes stikk over
til veggen uten vindu. (Overslag: 3x 15m kabel, 9x doble stikk. Est. pris: 10 - 15 000,-)
Vi kjøper inn små parkanner til farget belysning, av typen XLNT PC-20. (Samme
lyskasterene som på Regi hybel). (Overslag: 30 lyspunkter, til 150 pr. stk. Est. pris:
4500.-)
Vi kjøper inn små 25w fargede pærer til lyslenkene. (Overslag: Maks 1000,-)
I tillegg trenger vi skruer, bolter etc. (Overslag: 1000,-)

Totalt overslag for belysning: 41 500,Dette avhenger mye av pris på elektriker. Forhåpentligvis kan vi få dette billigere.
Kristin Solhaug Næss
Leder av Profilgruppa
Studentersamfundet i Trondhjem

Sak 16. Prosess rundt UKAs byggeprosjekt
Sak 17. Fengselstomta, Nybygg og vedlikeholdsstøtte fra NTNU
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