Sakspapirer til FS-møte 2012-08-30

INNKALLING TIL

FINANSSTYREMØTE
Torsdag 30. august kl. 16:30
Sted: Sangerhallen
Middag i Lyche kl. 16:00
SAKSLISTE
kl. 16:30
kl.

1. Protokoll fra Finansstyremøte 26.juni 2012 v/DH
2. Innkalling og saksliste v/DH

kl.

3. Orientering om Søndre Side v/EH og TS

Kl. 17:00
Kl.

4. Presentasjon av Driftsstyret
5. Observatør fra Driftsstyret i FS v/DH

Orienteringssaker
Kl 17:30
6. Omsetnings og arrangementsrapport mai-juli v/EH
Kl
7. Driftsorientering v/NRH
kl
8. Orientering fra Gjengsekretariatet v/RN
kl
9. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LN
kl
10. Orientering fra UKA v/JE
kl
11. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
kl.
12. Orientering fra Driftsstyret v/JM
Vedtakssaker
Kl 18:15
13. Økonomiinstruks v/RN
14. Forventninger til UKA-13 v/DH
15. Revidert budsjett 2012 v/NRH og EH
16. Oppstart av ølbrygging på Samfundet v/JM
Runde rundt bordet
Kl 19:00

Pause og avfotografering av Finansstyret ved FG

Diskusjonssaker
Kl. 19:30
17. Konkrete målsetninger for Studentersamfundet de neste 2 år
Kl. 20:00
18. Flytting av administrasjonen
Kl. 20:30
19. Klubben
Kl. 21:00
20. Nettleveranser til Studentersamfundet

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2012-08-10
Nora Hermansen
Daglig leder
Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller FS-leder Dag
Herrem
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FINANSSTYREMØTE
Tirsdag 26.juni 2012 kl. 14:30 på Sangerhallen
Protokollutskrift
Tilstede:
Finansstyret:

Dag Herrem, Magne Mæhre, Svein Halvor Halvorsen, Kristine Vedal
Størkersen, Morten Ansteensen (Styret), Steinar Bjørlykke, Lars Ramstad
Alme

Administrasjonen:

Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører:

Jørgen Espenes (UKA-13, Raine Nilsen (GS), Eivind Birkedal (Rådet)

Forfall:

Roar Arntzen

Referat:

Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling:

Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker
Økonomisk rapport ble tatt til orientering.
Driftsorientering ble tatt til orientering.
Orientering fra Gjengsekretariatet tatt til orientering.
Orientering fra Studentersamfundets leder.
- Sommerseminar med gjengsjefene: Positiv tilbakemelding på organisasjonsstrukturtema. Kom
forslag om å opprette et driftsstyre bestående av de gjengene som er med på driftsmøte i dag. Styret
er positive til dette og ser at et driftsstyre kan bidra til bedre kommunikasjon mellom de driftende
gjengene og bedre økonomistyring. Vi ønsker at driftsstyre 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
Finansstyret stiller seg positive til opprettelsen av et Driftsstyre og ønsker å bruke høsten 2012 til å la
Driftsstyret finne sin form og finne form på dialog og kontakt mellom Finansstyret og Driftsstyret.
Finansstyret tar sikte på en formalisering av Driftsstyret våren 2013.
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Orientering fra UKA tatt til orientering.
Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.
Orientering fra Generalforsamling i Mediastud AS
Eierne (Studentersamfundet og Studentsamskipnaden) har, sammen med Styret i Mediastud AS
kommet fram til noen konkrete målsettinger for Mediastud i perioden 2012-2014. Dette innebærer
bl.a. en satsing på nettpublisering som primær publiseringsplattform. En slik satsning vil også trolig
medføre organisatoriske endringer.
Finansstyret tar referat fra generalforsamling og eiermøte i Mediastud AS til etterretning og gir styret
i Mediastud mandat til å starte en prosess for å avklare mulige organisasjonsendringer i Mediastuds
gjenger. Finansstyret ber styret i Mediastud bruke høsten til å utrede dette og i samråd med
Mediastudgjengene komme med et forslag til vedtak til Finansstyret i januar 2013.

Vedtakssaker
SAK 18/12:

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

VEDTAK:

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

SAK 19/12:

Nytt beredersystem i fyrrommet
Beredersystemet i fyrrommet består i dag av fem varmtvannsberedere som alle er av
eldre dato. Bare to av berederne er i drift. Det er ønskelig å erstatte disse berederne
med en ny. Det vil 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 fjernvarme. Dette vil føre til energi- og miljøbesparelser.
I sammenheng med utskifting av beredere er det ønskelig fjerne fyrkjelen. Selv om
fyrkjelen ikke har noen funksjon går det fortsatt 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.
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Prosjektet ligger inne i SBK sin langsiktige vedlikeholdsplan for 2017. Prosjektet
foreslås forsert.
VEDTAK:

FS godkjenner at det brukes inntil 230 000 kr eks mva til utbedringer i fyrrommet.
Kostnaden føres over drift. Administrasjonen bes også se på muligheten for å få
ryddet resten av fyrrommet.

SAK 20/12:

Reviderte gjengbudsjetter
Gjengene har levert reviderte budsjetter for 2012. Finansstyret vedtar følgende
reviderte bevilgninger fra Uke-fond til foreningsvirksomheten:
ITK:
DG:
GS:
Arkivet:
Regi:
FK:
SIT:
FG:
Låfte:
Profil:
Mediastud:
Div:

kr 146 500,kr 298 000,kr 138 500,kr 5 000,kr 187 500,kr 235 000,kr 50 000,kr 61 000,kr 20 000,kr 15 000,kr 380 000,kr 20 000,-

Daglig leder tar en ny runde med KU og deres reviderte budsjett i august.
VK bes søke sine investeringer til Sceneteknisk fond da noen av budsjettendringene
representerer investeringer som tas der og ikke som driftsmidler over Uke-fond. VK
bes komme tilbake med et nytt revidert forslag til overføringer fra Uke-fond og
Sceneteknisk fond til FS-møte torsdag 30. august 2012.
Finansstyret ber Driftsstyret sette opp et felles budsjett for gjengene representert i
Driftsstyret og at nytt felles revidert budsjett leveres til behandling på FS-møte
torsdag 30. august 2012. Driftsstyret oppfordres til å spesielt å se på sammenhengen
mellom utgifter til markedsføring og forventinger til besøkstall og omsetning ut i fra
satsningen her. Finansstyret ber KLST revidere sitt budsjett uten overføringer fra Ukefond. Eventuelle overføringer fra Uke-fond til KLST og LK skal begrunnes av
Driftsstyret og må sees i sammenheng med resten av det felles budsjettet.
SIT og FG inviteres av FS-AU på møte i august for å diskutere budsjettene og om også
dere regnskaper skal innlemmes i Samfundets regnskaper.
SAK 21/12:

Instruks for arealomdisponeringer
Finansstyrets leder og GS har levert hvert sitt forslag til revidert Instruks for
arealomdisponeringer. Forskjellene består i om FS under særlige omstendigheter kan
fatte vedtak uten høring.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar forslag fremmet av Finansstyrets leder:
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Instruks for arealomdisponeringer på Samfundet.
Godkjent av Finansstyret 3. desember 2009. Revidert 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.
I saker preget av hastverk og av mindre størrelsesorden, kan Finansstyret fatte
vedtak uten høring.

SAK 22/12:

Relokalisering av administrasjonen i forbindelse med UKA-13 byggeprosjekt
Daglighallen UKA-13.
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, UKE-Styret, Sanger `n, Profil, KSG, SBK og
administrasjonen uttalt seg spesielt.

VEDTAK:

Finansstyret ønsker å gi medlemmer og andre gjester et utvidet areal i Daglighallen
og vedtar at administrasjonen flyttes til Prakthønerommet. Om behov kan
administrasjonens areal utvides noe inn mot Sangerhallen. Prakthønerommet, med
eventuell utvidelse, 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 ved Gjenganretningen blir lager for vaktmester og
husøkonom.
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Ombygging på Selskapssiden kan tidligst starte 03.12.2012, administrasjonen skal
være ferdig flyttet før UKEprosjektet starter sitt arbeid i Daglighallen.
SAK 23/12:

Oppussing av Klubben
Finansstyret har mottatt forslag fra Profilgruppa til oppgradering av Klubben. Profil
ønsker å gjennomføre oppgraderingen før semesterstart i august i år.

VEDTAK:

Finansstyret ber KSG og Profilgruppa bruke mer tid på utarbeidelsen av et helhetlig og
gjennomarbeidet konsept for Klubben der bl.a. betjening, vareutvalg og musikkprofil
også tas med. KSG og Profilgruppa oppfordres til å ta kontakt med eksterne
konsulenter til hjelp i arbeidet med utarbeidelse av et helhetlig konsept og vil stille
midler til rådighet til dette. Finansstyret er innstilt på å sette av tilstrekkelig tid og
investeringsmidler til å få frem et godt prosjekt, og forventer at Klubben tidligst står
ferdig til semesterstart våren 2013.

Diskusjonssaker
Prosess rundt UKAs byggeprosjekter
Saken ble diskutert.
Fengselstomta, Nybygg og vedlikeholdsstøtte fra NTNU
Saken ble diskutert.
Eventuelt

Møtet ble hevet kl. 18:20
NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 30.AUGUST 2012

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Svein Halvor Halvorsen

Lars Ramstad Alme

Morten Ansteensen

Kristine Vedal Størkersen

Steinar Bjørlykke
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SAK 5. Observatør fra Driftsstyret i FS

Studentersamfundet i Trondhjem
Finansstyret
Tittel:
Observatør fra Driftsstyret i Finansstyret

Arkivkode:

Åpen

 Fortrolig
Investeringer/kostnader:

Kort saksbeskrivelse:
De driftende gjengene på Samfundet -- MG, KU, KLST, LK og KSG (med Profil) -har nylig, med støtte fra FS, gått sammen om å danne et driftsstyre. Dette
driftsstyret er et prosjekt for å fremme samarbeid på tvers av disse gjengene, og
har blant annet som mål å sørge for en mer helhetlig drift, felles budsjettmål og
generelt tettere kommunikasjon.
For å kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte føler driftsstyret at et tettere
samarbeid også med Finansstyret vil gi et stort løft. Det er et sterkt ønske om å
kunne ha en mer direkte kontakt, både for å kunne opprettholde en tettere
informasjonsflyt på saker som angår driften, og for bedre å kunne holde
Finansstyret oppdatert på effekten av dets tiltak og beslutninger.
Vi føler at dette best lar seg gjennomføre ved driftsstyrets tilstedeværelse i
Finansstyret i form av en observatør. Driftsstyret ønsker i den sammenheng å
innstille Jonas Myrlund som observatør på vegne av de driftende gjengene for
høsten 2012.

Dette år:
Totalt:

Inntekter:
Dette år:
Totalt:

Saken er forberedt/framlagt av:
Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.):
JM
NRH
Denne sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d):
For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) :
2012-08-16
2012-08-30
Saken er tidligere behandlet av:
 FS (dd.mm.åå) FS-AU (2012-08-16) 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:
 MG
 Fotogjengen
 ITK
Ansatte
 Klst
 Orkesteret
 Mediastud
 FK
 Styret
 TSS/TKS
 UKA
 Regi
 Kulturutvalget
 Strindens
 Isfit
 D-gjengen
 SIT
 ARK
 KSG
 LØK
 Alle
Forslag til vedtak:

Vedtak
 Orientering

Finansstyret godkjenner at Driftsstyret får stille med en observatør på Finansstyrets
møter. Driftsstyret velger selv hvem de vil sende som observatør på FS sine møter.

Ansvarlig for oppfølging av vedtak:
Driftsstyret
Frist for gjennomføring:
Umiddelbart
Følgende skal orienteres:
 MG
 FK
 Klst
 Regi
 Styret
 D-gjengen
 Kulturutvalget
 LØK
 SIT
 Ansatte
FS-sak nr:

 Fotogjengen
 Orkesteret
 TSS/TKS
 Strindens
 ARK

 ITK
 Mediastud
 UKA
 Isfit
 KSG
Alle
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SAK 6. Omsetnings og arrangementsrapport mai-juli
Ettersendes

SAK 7. Driftsorientering
Muntlig på møtet

SAK 8. Orientering fra Gjengsekretariatet
Siden forrige møte i Finansstyret den 29.mai har Gjengsekretariatet:










hatt sommerferie sammen med resten av Huset.
gjennomført økonomiseminar innad i GS 18-19. august, forberedt økonomiarbeidet for
semesteret.
arrangert WikiWorkshop innad i GS 19.august, vi har oppdatert erfaringsskriv og interne
rutiner.
forberedt opptak; vervene Kunstnerisk, Driftsmøtekontakt og Storteknisk skal fornyes.
hatt noe redusert kapasitet innad i GS grunnet flyttede medlemmer og ikke enda
gjennomført opptak.
planlagt helgens Gjengsjefseminar, GSS, 24-26.august på Gjenvollhytta på Klæbu.
satt kursdatoer for Mellomlederkurs, Baksidakurs #1 og #2, samt Økonomiforum #1 og #2.
startet utdeling av oblater for Høsten 2012.
jobbet med romløsninger til Videokomiteen, VK.

SAK 9. Orientering fra Studentersamfundets leder








Gjennomført programperiode med de andre arrangerende gjengene og MG.
Planlagt høsten ned til minste detalj
Hatt påfølgende programslippfest
Vært synlig i immatrikuleringsperioden rundt om på campus og Huset
Blæstet Samfundet gjennom taler, media og standarbeid
Gjennomført en rekke arrangementer på Huset i samarbeid med de andre arrangerende
gjengene
Hatt første Styrevaffel

SAK 10. Orientering fra UKA




Har nå gjengsjefopptak
Har gjennomført strategiarbeid
Samarbeider med Driftsstyret for gjennomføring av LUKA

SAK 11. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
Referat fra AU-møte torsdag 16. august
Til stede: Espen (admin), Raine (GS), Linn (Styret), Jørgen (GRIF), Magne (FS), Dag (FS), Nora (Admin).
Jørgen fra UKA og Jonas fra KSG var tilstede under saker som anngik KSG, Driftsstyret og UKA
Vedtak rundt flytting av administrasjonen i forbindelse med byggeprosjekt UKA-13
Saken ble diskutert. Jonas og Jørgen uttrykte missnøye rundt FS sin kommunikasjon av begrunnelsen
for vedtaket. FS-AU tar dette til etterretning. Begge er fornøyd med at saken kommer opp til
diskusjon på FS sitt Internmøte mandag 20. august og GSS påfølgende helg.
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Observatør fra Driftsstyret (DS) i FS
DS ønsker en obervatør i FS. AU bifaller og det foreslås vedtatt på FS-møtet 30. august. DS ønsker
også å presenteres seg på førstkommende FS-møte.
Byggeprosjekt UKA-13
UKA er i dialog med flere arkitektkontor. De har også dialog med arkitektstudentenes linjeforening og
jobber med en ny utlysning av prosjektet.
Forventinger til UKA-13
Jørgen signaliserte at det er tøffere tider i næringslivet samt at studentene får stadig dårligere råd.
Dette påvirker UKA og han ber om en moderat forventing fra FS til UKA.
AU og UKA ønsker at investeringer også inngår i de samlede forventningene, med en fleksibilitet for
UKA.
Dag skriver ned et forslag til vedtak til møtet 30. august. UKA har ikke anledning til å levere noe
skriftlig saksgrunnlag til møtet men vil gjerne ha en dialog med Dag om forslag til vedtak.
Søndre Side siste nytt
Estimert ferdigstillelse 21. september. Vi ser ut til å gå noe over budsjettrammene.
Administrasjonen ønsker å ta halvparten av utgiftene til låssystemer på dører på driftsbudsjettet –
over langtidsplanene/budsjettet til SBK og Sikring da dette er utgifter knyttet til den generelle
driften. Dessuten er det lurt at disse nye kortleserne er av typen berøringsfrie som er det systemet
Samfundet har bestemt seg for å gå for framover. Disse er dyrere enn de som krever kontakt med
kortet.
Sesam siste nytt
Byggingen går ok. Stille på kontraktsfronten.
Økonomiinstruks
Saken diskutert. Dag kommer med forslag til endring av ordlyd.
Konkrete målsetninger for Samfundet de kommende 2 år.
FS bør komme med forslag til konkrete og målbare felles målsetninger for Samfundet de kommende
to år. AU foreslår at målsetninger bør settes på følgende områder:
Besøkstall, medlemstall, medlemsdekning på huset, omsetning, byggeprosjekter og konseptutvikling,
Organisasjonen.
Søknad fra FG om fotoutstilling
AU foreslår at FG gis en økonomisk garanti under forutsetning av at FG søker Velferdstinget om
støtte. GS videreformidler til FG og ber FG få dette inn i sitt reviderte budsjett.
Kommunens skjenkereglement
Au ønsker å ta opp den varierende kontrollpraksisen som utføres av Kommunen gjennom
skjenkekontrollørene.
Pias er til salgs
Har Samfundet behov for plassen? Ønsker vi å kjøpe? Raine skaffer prospekt og saken vurderes
senere.
VK trenger mer lager
Kan telefonsentralen på FK brukes? GS utreder flere muligheter.
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SAK 12. Orientering fra Driftsstyret
Muntlig på møtet

SAK13. Økonomiinstruks
Ettersendes

SAK 14. Forventninger til UKA-13
Ettersendes

SAK 15. Revidert budsjett 2012
Ettersendes

SAK 16. Oppstart av ølbrygging på Samfundet
FS har mottatt følgende søknad fra KSG:
1.
2.
3.
4.
5.

Daglig leder søker om tilvirkningsbevilling for skjenking i egen virksomhet.
KSG pålegger seg selv løpende utgifter til tilvirkningsbevilling.
Noe av lagringskapasiteten på Skorpa omdisponeres.
KSG begynner å selge egenprodusert øl i Daglighallen.
KSG ikke vil gå til innkjøp av vesentlige mengder utstyr. De frivillige stiller med eget utstyr.

KSG ønsker muligheten til å kunne brygge sitt eget øl, som et ledd i prosessen av å bli en fullkommen
ølpub. Videre vil vi lansere et Samfundet-øl og ikke minst et UKEøl og dermed gi enorm
oppmerksomhet til byggeprosjektet, samt jobb til Daglighallen-gjengen under byggeperioden. Enhver
by trenger et eget fotballag, et universitet og ikke minst et lokalt kvalitetsbryggeri! Ildsjeler i Kafè- og
Serveringsgjengen ønsker å realisere dette og plassere Studentersamfundet i spesialølmarkedet.
På den økonomiske fronten er det ikke snakk om de store tallene, men å starte et bryggeri medfører
noen løpende avgifter og gebyrer som oppstår idet ølen selges over disk. Forutsatt at vi får godkjent
dette av dere, vil prosessen begynne med å søke om en tilvirkningsbevilling fra kommunen. Parallelt
med dette kommer Mattilsynet på befaring og kontrollerer lokalene vi skal produsere ølen i. Dette
blir på Lychekjøkkenet i vårt tilfelle, og produksjonen vil foregå om natten slik at det ikke får noen
implikasjoner utover den vanlige kjøkkendriften. Mattilsynet vil legge en slags “godkjenning” ved
søknaden vår slik at kommunen godkjenner søknaden lettere. Når vi har fått bevillingen, er vi klare til
å brygge. Når ølen er brygget, må den lagres i et visst tidsrom. I forbindelse med dette trenger vi 2-3
kvadratmeter med hylleplass; dette er det kapasitet til på alkohollageret Skorpa. Da vil vi i første
omgang brygge mellom 90 og 120 liter øl i tanker på 30L som kan stables oppå hverandre og derfor
lite plasskrevende.
Å brygge og omsette øl medfører en rekke avgifter, både til stat og kommune. Disse er:
 Avgift til kommunen: 4,7-22% alkohol Kr 0,99 pr liter
 Avgift til tollmyndighetene: 4,7-22% alkohol 4,38,- per volumprosent og liter
 Standard merverdiavgift på 25 %
Disse avgiftene er basert på ulike statsnivåer og er listet opp som forventet alkoholprosent på det
produktet vi ønsker å brygge - en Citra Pale Ale. Disse avgiftene meldes inn på vanlig måte via
Altinn.no av regnskapsfører.
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Siste ledd i prosessen er at tollmyndighetene kommer på befaring. Dette skjer idet vi begynner å
omsette ølen over disk. Tollmyndighetene ønsker å befare våre lagrinslokaler for å forsikre seg om at
alkoholen lagres forsvarlig. Noe det gjøres i høyeste grad da vi har to låste dører mellom de offentlige
lokalene og skorpa.
KSG ønsker at dette skal fungere som et prøveprosjekt i et år. I løpet av det året har vi ambisjoner om
å danne rutiner, styrke ølbryggekompetansen og maksimere kvaliteten på ølet vi brygger. Slik er det
ingen økonomisk risiko involvert med mindre vi ønsker å utvide virksomheten. Vi har stor tro på at
prosjektet vil danne engasjement og økende interesse for Studentersamfundets mangfoldige
kulturtilbud. På sikt, forutsatt av suksess, kan man investere i nytt og mer moderne bryggeutstyr.
Dermed kan produksjonen foregå på større skala og da kan vi begynne å snakke om profitt og
nasjonal merkevarebygging av ølet vårt og Studentersamfundet i Trondheim som institusjon.
Det meste av praktiske forhold er på plass, men før vi kan sette i gang trenger vi altså en
tilvirkningsbevilling. Denne må vi sette i daglig leder sitt navn, og dette gjør oss avhengige av et FSvedtak.
Produksjonskostnader, første batch
Har tatt utgangspunkt i denne oppskriften.
Kilopriser




Malt: kr. 10-12 per kg
Humle: kr. 500-700 per kg
Gjær: ca. kr 75 per glass
Oppskrift
Kvantitet: 100 liter
 ca. 25 kg malt
 ca. 850 g humlepellets
 ca. 5 glass gjær (?)
Priser
 Malt: 25 * 11 = 275
 Humle: 0,85 * 600 = 510
 Gjær: 5 * 75 = 425
 Totalt: kr 1 215
Èn batch er forventet å vare i tre måneder; derfor vil ikke produksjonskostnadene overstige mer enn
2500,- på et halvt år.
Det hele vil tas hensyn til i KSG og Driftsstyrets reviderte budsjett.
Forslag til vedtak:
Finansstyret gir sin tilslutning til at Daglig leder søker om tilvirkningsbevilling så snart KSG har fått
godkjent produksjons og lagrings-utstyr og lokaler av mattilsynet. Dette ansees i første omgang som
et 6 måneders prøveprosjekt. Finansstyret forventer å få en rapport så snart prøvetiden er over. Hvis
man da ønsker å fortsette egen brygging bør det kjøpes inn eget utstyr til dette.

SAK 17. Konkrete målsetninger for Studentersamfundet de neste 2 år
FS bør komme med forslag til konkrete og målbare felles målsetninger for Samfundet de kommende
to år. AU foreslår at målsetninger bør settes på følgende områder:
 Besøkstall
 Medlemstall
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Medlemsdekning på huset
Omsetning
o Total
o hver bar
o pr person
Bygget
o Byggeprosjekter
o Konseptutvikling
Organisasjonen

Forslag til målsetninger bør sendes til Driftsstyret og GSK for tilbakemeldinger slik at FS og
gjengene blir enige om disse målene.
Administrasjonen vil ta med tallgrunnlag fra tidligere semester på møtet.

SAK 18. Flytting av administrasjonen
På Town Hall-møtet til FS mandag 20. august kom det inn flere motargumenter mot å ta i bruk
Prakthønerommet som lokale til Studentersamfundets administrasjon. Finansstyrets leder lovte at
Finansstyret ville ta med seg disse argumentene for å ta en ny diskusjon rundt vedtaket som ble
fattet på FS-møte den 26. juni i år. Se også siste innlegg på Styrebloggen om temaet.
Daglig leder har fått et prisoverslag på modulbygg til ansatte på Fengselstomta og dette vil komme på
mellom 1 og 3 millioner avhengig av hvilke løsninger man velger og hvor lenge det er planlagt at
bygget skal stå. Varighet på bygget er avgjørende bl.a. med tanke på ytterkledning og taktekking o.l.
Krav til universell utforming vil også påvirke prisen. Det er trolig mulig å få fritak fra disse kravene
hvis bygget ikke skal stå over lang tid.
En leasingavtale over 5 år vil komme på mellom 20 000,- og 50 000,- pr mnd.
Brakker synes utelukket i tilfelle nybygg. For nybygg har vi sannsynlig en nærmere avklaring mot
årsskiftet. Flytting til brakker kan ha en varighet på inntil ett år.
De rimeligste og mest aktuelle alternativene er da å opprettholde dagens ordning og inkludere
Friheten, eventuelt utvide dagens areal i Daglighallen, alternativt å ta Biblioteket og inkludere deler
av KLST sin hybel. Begge alternativer forutsetter at det frigjøres alternative lokaler for LØK eller KLST.

SAK 19. Klubben
Kristin Solhaug Næss – leder av Profilgruppa ønsker å være tilstede når dette diskuteres.
Bakgrunn
Etter følgende vedtak fra FS har Profil i samarbeid med de driftende gjengene sett på Klubben som
konsept og utested:
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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Ila våren har to workshoper funnet sted, hvor vi på den første workshopen utredet hva som ikke
fungerte per dags dato, og hva vi ønsket å forandre. På den andre workshopen gikk vi mer spesifikt
inn på hva vi ønske å gjøre av endringer i baren, interiørmessig og konseptmessig. Denne rapporten
fokuserer på konsept og interiør.
Konsept
Klubben er en konsertscene og et utested hvor man skal drikke øl. Lokalet var byggeprosjektet til
UKA-11, og arkitektene valgte å spille videre på essensen av Klubben; studentenes rede, hvor
studentene regjerer og bestemmer selv. Konseptet henspiller derfor til et forlatt industrilokale, hvor
ungdommen har tatt over, spikret sammen en bar og gjort det til sitt eget. De slitte murveggene,
bruken av røffe trematerialer og åpen ventilasjon forsterker dette uttrykket.
Selv om konseptet i utgangspunktet er bra, har det ikke fungert etter UKA-11. Vi har kommet frem til
at en stor del av problemet ligger i belysningen og møbleringen i lokalet. Rommet er mørkt og
dystert, og sitteplassene få og ubehagelige.
Vi ønsker derfor å spille videre på det opprinnelige konseptet, men utbedre problemområdene med
å innføre tilfeldige sittegrupper bestående av retrosofaer av ulikt utseende med røffe bord til, som
inviterer til en avslappet og god stemning. Klubben skal ikke bare fungere som konsertscene, det skal
være et sted man kan komme torsdag kveld, ta seg en øl og synke ned i en behagelig sofa mens man
hører på god musikk. Vi ønsker derfor å ta fokus bort fra selve scenen, og satse mer på Klubben som
utested.
Resultat av prøveprosjekt
Som et ledd i prosessen har vi testet ut de interiørrelaterte ideene på en billig måte i
immatrikuleringsperioden, for å teste ut om konseptet kan ha noe for seg. Immatrikuleringsfestene
betyr mye folk, og Klubben har slitt med å fylle lokalet selv om alle andre lokalene på huset er fulle.
Vi satte sammen noen enkle sittegrupper og monterte opp spotter med filtrert lys for å sette fokus
på sittegruppene. Disse enkle tiltakene gjort at folk fant det mer bekvemt å sette seg ned i Klubben.
For å få mer konkrete indikasjoner på at endringene faktisk utgjorde en forskjell, har vi gått gjennom
omsetningstallene for immatrikuleringsfesten 14.08.2012, og sammenlignet med en tilsvarende fest
tidligere i år, hvor huset var like fullt. Siste åpningsdag og x-russefest betyr høy omsetning og mye
folk. Lokaler som Edgar med et velfungerende konsept hadde liten differanse mellom omsetningen
den 28.04, og på immfesten 14.08. Til sammenligning hadde Klubben en differanse i omsetning på
over 20 000,-:
28.04.12

14.08.12

Omsetning Edgar

28 663,-

29 103,-

Omsetning Klubben

16 775,-

37 223,-

Vi synes dette gir en indikasjon på at lokalet fungerer bedre, og ønsker å jobbe videre med dette
konseptet.
Interiør
Møbler
For å bygge opp under konseptet, vil retrosofaer organisert i sittegrupper passe bra. Hele poenget er
å få det til å se ut som om dette er noe studentene har fikset selv, akkurat som pallesofaen som står
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inne på gamle Støv, innenfor baren. Ettersom løse sofaer er mindre solide enn veggmonterte sofaer,
vil det være gunstig å forsterke disse med en 40x40mm stålramme. Beina fjernes, stålramme
monteres på, og hjul monteres under (se illustrasjon). Sofaene suppleres med store behagelige stoler
i samme sjanger.
Bord med en sokkel av avkappede ølfat og bordplate av treverk behandlet med lakk i samme
fargetone som baren vil være akkurat passe røft for Klubben. Alle møblene bør være flyttbare,
ettersom lokalet blir brukt til både konserter, som utested og til andre arrangementer. I et lokale som
Klubben trengs det sitteplasser som er behagelige og innbydende, metallstoler og bord er ikke et like
godt alternativ.
Belysning
Belysningen i Klubben består av ledpærer hengende fra taket, som sprer et hvitt og ikke flatterende
lys. Kombinert med konsertrøyk gjør det hele lokalet mørk og skummelt. Prøveprosjektet med
spotter gir rommet en helt annen stemning; det setter fokus på sittegruppene og gir en varm og
innbydende atmosfære. En endelig løsning er under prosjektering i samarbeid med DG og
elektrikerne på Samfundet.
Bar
Baren i Klubben er veldig stor, og kun deler av den blir brukt til servering. For å unngå at gjester lager
mye kø og prøver å kjøpe øl over vaskesonen, ønsker vi å sette opp en spilevegg for å avgrense
denne delen av baren. Dette vil trekke folk innover i lokalet og gi bedre flyt i baren.
Annet
Miksebordet foran scenen blir brukt som romdeler, og kan når det ikke er konserter dekkes til med
gardiner. Dette deler inn rommet. For å dele inn rommet enda mer, ønsker vi å lage romdelere av
gamle oljefat, montert på hjul som gjør det mulig å flytte på. Små detaljer er med på å gjøre Klubben
til noe annerledes og kult, og det passer perfekt med nips på veggene, som gamle kassegitarer og
bilder, samt klassiske rockeplakater med plakatlim. Langveggen inne på Støv var satt av til et stort
street art - maleri, men dette ble det ikke noe av. Vi planlegger å få laget fototapet av et konsertbilde
av Kaizers i Storsalen som skal monteres opp her isteden.
Musikkprofil
Klubben er jo som kjent en rockebule, så vi sikter på å sette opp DJs som leker seg innenfor likanes
rock, samt at folk skal kunne komme seg inn i lokalet.

Sak 20. Nettleveranser til Studentersamfundet
Mail fra NTNU til ITK:
Som orientert på telefon er det besluttet å skille datanettet til Studentersamfunnet fra NTNU sitt
datanett i sin helhet. Som informert i møte er det juridiske, sikkerhetsmessige og andre
rammebetingelser som har styrt denne prosessen. Studentersamfunnet defineres som privat sfære og
er dermed ikke underlagt IT-reglementet og andre sikkerhetskrav for NTNU, noe som er nødvendig for
å ha en stabil og sikker drift av datanettet.
Det betyr at Studentersamfunnet må ut på det åpne marked for å anskaffe internettilgang. NTNU IT
vil være behjelpelig både med rådgiving og utfasing slik at dette blir så god prosess som mulig. Dette
gjelder også studentbyen i Klostergata 35.
Utfasing fra NTNU sitt nett må være gjennomført innen utgangen av 2012.
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