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Ved årskiftet hadde Samfundet rekordmange 9577 
medlemmer, og årets Samfundsmøter hadde i snitt 
over 300 besøkende. Dette er meget gode tall, og 
det beviser at den engasjerte studenten slett ikke 
er død, og at Studentersamfundet i Trondhjem 
fremdeles er den sentrale kraften i Trondheims 
studentliv.

2007 avsluttet et kapittel i Samfundets 97 år lange 
historie. Gjennom hele året har aktiviteten til 
Samfundet vært høy. Med alt fra gigantkonserter 
under UKA til spissere Excenteraftener har 
Studentersamfundets frivillige igjen levert et unikt 
tilbud til medlemmene, studentene og resten av 
byen. Studentersamfundet har i 2007 forsvart 
og befestet sin rolle som den største og viktigste 
kulturinstitusjonen i Midt-Norge. 

I februar ble ISFiT arrangert for 9. gang. 483 
deltakere fra 100 land diskuterte utfordringer 
rundt temaet for festivalen, globalisering, gjennom 
workshops, møter og andre arrangementer. Med 
tidenes første gjennomføring av konseptet ”World 
Parliament Experiment”, der hele Samfundet ble 
gjort om til et verdensparlament, skrev 
ISFiT-07 historie. Festivalen ble skapt av 378 av 
Samfundets medlemmer i tillegg til husets faste 
gjenger. 

Festmøte om Star Wars, teateroppsetning av 
Shakespeares ”Stor ståhei for ingenting” og 
Studentradiofestivalen var noe av det som fulgte på 
i løpet av våren. I april ble Bydagen arrangert for 
andre gang.

I august stod Studentersamfundet klart til å ta imot 
nye studenter, og for mange nye medlemmer ble 
Immatrikuleringsfesten akkurat like forvirrende 
som ryktene tilsa. Flere av Norges toppolitikere 
gjestet Storsalen sammen med NRK i direktesendt 

TV-debatt under valget i høst. Postgirobygget fylte 
Storsalen til randen, mens Raymond & Maria ga 
indie-folket noe å tygge på.

For første gang på mange tiår ble det holdt 
Samfundsmøte utenfor Storsalen. Rådssalen i 
Hovedbygget på Gløshaugen var åstedet for 
feiringen av 97årsjubileet. I forkant av UKA fikk 
Rundhallen og hovedinngangen en ansiktsløfting. 
Grunnsteinen kom atter en gang til syne etter at den 
hadde vært skjult i flere år. 

I oktober var hele 1393 av Studentersamfundets 
medlemmer med på å skape UKA-07, Norges største 
kulturfestival. Muse, Travis og Oktoberfest fylte teltet 
i Dødens dal, mens Nattforestillingen, UKAs Poet og 
Omsyingskurs gav UKA bredde. UKEhjelpen hjalp 
Trondheims eldre. UKEkonferansen var tilbake på 
programmet. Med statsminister Jens Stoltenberg, 
Sveriges tidligere statsminister Gøran Persson og 
konsernsjef i StatoilHydro Helge Lund på plakaten, 
var det duket for et toppmøte i Storsalen. I UKAs 
sentrum stod som vanlig UKErevyen Manifest. 

Gjennom bredde, entusiasme, engasjement og 
stabilitet vil Studentersamfundet i Trondhjem fortsatt 
være det naturlige samlingspunktet for studentene i 
Trondheim!

På vegne av Styret
Øyvind Aass
Leder av Studentersamfundet i Trondhjem

Kjære medlem!
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Litt om 
Samfundet

44

Studentersamfundet er i hovedsak drevet av og 
for studenter, og er en økonomisk uavhengig 
medlemsorganisasjon. Studentene som til enhver tid 
er medlemmer av Studentersamfundet er medeiere 
og bestemmer hvordan Studentersamfundet skal 
drives og styres.

Samfundsmøtene er den høyeste myndigheten i 
organisasjonen. Styret er medlemsorganisasjonens 
ledelse, mens Finansstyret forvalter økonomien. 
Rådet fungerer som et kontrollerende organ.

Studentersamfundet drives av over 20 små og store 
gjenger som har ansvaret for kulturtilbud, ulike 
arrangement, teknisk drift og kunstnerisk aktivitet. 
Gjengdriften er en viktig del av Studentersamfundets 
medlemstilbud. I 2007 var rundt 1300 medlemmer 
engasjert i gjenger og foreninger med tilhold i 
Studentersamfundet.

OVERORDNET MÅLSETNING
1. Studentersamfundet skal være det naturlige 
samlingssted for studentene i Trondheim, og gi et 
best mulig sosialt og kulturelt tilbud, samt skape 
forutsetninger for debatt og samfunnsengasjement. 
Studentersamfundet skal være en kulturinstitusjon i 
Trondheim.

2. Studentersamfundet skal først og fremst være til for 
sine medlemmer. Dernest skal Studentersamfundet 
gi et tilbud til andre studenter, det akademiske 
miljø ved medlemsskolene og tidligere medlemmer. 
I tillegg skal Studentersamfundet skape et tilbud for 
folk i byen.

3. Studentersamfundet skal eies og drives av sine 
medlemmer. Studentersamfundet skal gi så mange 
som mulig av medlemmene anledning til å delta i 
arbeidet og aktivitetene til Studentersamfundet.

4. Studentersamfundet skal drives på et 
forretningsmessig grunnlag. Det økonomiske 
målet er å ha en sunn og selvstendig økonomi. Et 
positivt driftsresultat og UKAs overskudd skal sikre 
Studentersamfundets uavhengige posisjon.
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Organisasjon
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ØVERSTE MYNDIGHET
Studentersamfundet samlet til Samfundsmøte

STYRENDE ORGANER
Styret (1910)
Finansstyret (1913)
Rådet (1930)

DRIFTSGJENGER
Akademisk Radioklubb (1923)
Regi (1929)
Forsterkerkomiteen (1930)
Klubbstyret (1933)
Fotogjengen (1958)
Kulturutvalget (1966)
Diversegjengen (1977)
Serveringsgjengen (1991)
IT-komiteen (1999)
Lørdagskomiteen (1999)
LIM (2003)
Videokomiteen (2004)
Kafeene i Studentersamfundet (2005)

KUNSTNERISKE GJENGER
Studentersamfundets Interne Teater (1910)
Strindens Promenade Orchester (1963)
Studentersamfundets symfoniorkester (1910)
Snaustrinda Spelemannslag (1967)
S. Møller Storband (1974)
Kjellerbandet (1977)
Salongorkesteret (1989)
Trondhjems Studentersangforening (1910)
Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening 
(1930)
Pirum (1965)
Pirum Old Boys (1977)
Knauskoret (1975)
Candiss (1982)

AS MEDIASTUD
Under Dusken (1914)
Studentradion (1984)
Student-TV (1991)

FESTIVALER
UKA (1917)
ISFiT (1990)

ØVRIGE GRUPPERINGER
Arkivar (1910)
Studentersamfundets plateselskap
Studentersamfundets byggekomité
Vedlikeholdsgruppa
Gjengsekreteriatet
Gjengsjefskollegiet
Nybygg
 
Jubileumsbokprosjektet 2010
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Samfundsmøte
2007 ble året da studentene i Trondheim gjenoppdaget 
Samfundsmøtet som arena for debatt og kunnskap. Året 
gjennom har Samfundsmøtene vært meget godt besøkt, 
og flere nye stemmer har vært å høre fra Norges frieste 
talerstol. Samfundsmøtene har gjennom dette skapt både 
interesse og engasjement, og styrket sin posisjon hos en 
bredere andel av studentene.

Vårparten bød på både ”Cuba etter Castro” med Torgrim 
Eggen og musikalmøte med Are Kalvø. Ole Moen og 
Richard Mansbach trakk professorer til Storsalen på 
møtet ”Krig i Guds navn”, og Per Kristian Foss prøvde 
tappert, som konservativ politiker, å overbevise Storsalen 
om riktig bruk av oljefondet. Samfundsmøtet ”World of 
Warcraft” hørte definitivt til høydepunktene, og gjennom 
å sette fokus på fenomenet og dataspillet med samme 
navn klarte møtet å trekke en annen type publikum til 
Storsalen.

Høstsemesteret ga blant annet møtet ”Uskyldig dømt? 
Rettssikkerhet i Norge”, hvor Ståle Eskeland og Tore 
Sandberg, med detaljerte skildringer om justismord 
i Norge, satte et alvorlig og ubehagelig tema på 
dagsorden. Debattmøtet ”Atomkraft – for miljøets skyld” 
trakk fulle hus og avslørte en bred interesse for fremtidige 
energiformer blant studentene - dog mest de teknisk 
skolerte. Hvor vil Kina nå? Hva skjer med USA? De store 
utenrikspolitiske strategilinjene ble trukket opp på møtet 
”En ny verdensorden”.

Prominente gjester har også vært innom Storsalen. 
Utenriksminister Jonas Gahr Støre fant plass til hele to 
besøk til Trondheim dette året. Først i mars, på samme 
møte som Styret fikk fornyet tillit av Storsalen, deretter i 
september da han snakket om utfordringene Norge har 
i en globalisert verden. Festmøtet om Star Wars bød på 
gjester fra både inn- og utland, inklusiv karakteren Boba 
Fett og en hel armé ”Storm Troopers” i uniform, og fylte 
Storsalen til randen.

NRK valgte nok en gang Storsalen som lokale for sitt 
direktesendte valgmøte. Tilskuerene kunne bivåne gjester 
som Dagfinn Høybråten, Bjarne Håkon Hanssen og 
Inga Marte Thorkildsen, og samarbeidet gikk også i år 
meget bra. Storsalen engasjerte seg også sakspolitisk 
i etterkant, med en resolusjon om rushtidsavgift – der 
selveste Per Sandberg fant det for godt å møte opp på 
politisk femminutt for å påvirke Storsalen.

Styrene har hatt fokus på å lage engasjerende møter som 
frister Trondheimsstudenten til å besøke Storsalen. Møtet 
”Piracy Kills – men hvem dør?” nådde likevel enda lenger 
– møtet ble referert til i rikspressen, og startet en debatt 
om fremtiden i musikkindustrien i de viktigste avisene i 
landet. 

Samarbeid med kunstneriske og tekniske gjenger har 
også i år laget en flott ramme rundt møtene, og ved hjelp 
av Student-TV er Samfundsmøtene gjort tilgjengelige for 
ettertiden og omverdenen i større grad enn før.

Jonas Gahr Støre mottar æresmedlemskap
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Vedtatte resolusjoner
Ja tIL ruShtIdSaVgIft

Studentersamfundet i Trondhjem samlet til 
Samfundsmøte lørdag 8. september 2007. Samfundet 
mener det bør innføres rushtidsavgift i Trondheim for 
å redusere unødvendig bilbruk, og oppfordrer til 
at midlene tilføres kollektivtilbudet og bidrar til en 
styrking av dette. 

Fremmet av Styret

Vedtatt 9.september 2007

NRK valgte nok en gang Storsalen som lokale for sitt 
direktesendte valgmøte. Tilskuerene kunne bivåne gjester 
som Dagfinn Høybråten, Bjarne Håkon Hanssen og 
Inga Marte Thorkildsen, og samarbeidet gikk også i år 
meget bra. Storsalen engasjerte seg også sakspolitisk 
i etterkant, med en resolusjon om rushtidsavgift – der 
selveste Per Sandberg fant det for godt å møte opp på 
politisk femminutt for å påvirke Storsalen.

Styrene har hatt fokus på å lage engasjerende møter som 
frister Trondheimsstudenten til å besøke Storsalen. Møtet 
”Piracy Kills – men hvem dør?” nådde likevel enda lenger 
– møtet ble referert til i rikspressen, og startet en debatt 
om fremtiden i musikkindustrien i de viktigste avisene i 
landet. 

Samarbeid med kunstneriske og tekniske gjenger har 
også i år laget en flott ramme rundt møtene, og ved hjelp 
av Student-TV er Samfundsmøtene gjort tilgjengelige for 
ettertiden og omverdenen i større grad enn før.
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2007 har vært et svært kreativt og produktivt år 
for SIT. Utenom UKA, som for øvrig ble en gedigen 
suksess, har vi vært igjennom alt fra Shakespare til 
World of Warcraft.

Året startet med `Kultur Under Press´, SITs 
undergruppe for kunstneriske hasteoppdrag, sin 
kjempe av et datamonster på lørdagsmøtet om 
World of Warcraft. I løpet av våren var KUP også 
innom en orginal og morsom fiskemusikal, som Are 
Kalvø omtalte som en av de tre beste fiskemusikalene 
han hadde sett.

De to produksjonene som SIT satte opp våren 07 
var ”Bedrag” av Harold Pinter og ”Stor ståhei for 
ingenting” av William Shakespare. 
På Stor ståhei for ingenting kom kostymene i fokus, 
da SIT valgte å satse på en 1500tallskomedie 
med store skjørt og korsetter. Kostymene var helt 
fantastiske.

På biblioteket ble vi vist et mørkt 
(sjokoladekake)stykke. Forestillingen utforsket et 
skjørt og sårt landskap, der problemene ikke blir 
borte selv om man prøver å pakke dem ned, skyve 
dem under teppet og tie dem i hjel.  Forestillingen 
”Følelse på 4 bokstaver” lagde en god atmosfære i 
Samfundets mest sjarmerende lokale.

I teltet på fengselstomta ble vi møtt av fargeglade 
karakterer og fin sang. Både barn og voksne elsket 
forestillingen ”Pelle, Pia og fargegitaren”.

På Knaus gikk forestillingen ”Rens”, en interaktiv 
forestilling som gav deg som publikummer mulighet 
til å forandre forestillingen. Er du bevisst dine egne 
valg? Tar du de rette valgene? Hva hadde skjedd 
om du hadde valgt annerledes?

I storsalen spilte UKErevyen ”Manifest” for full sal 
nesten hver kveld. Forestillingen ble omtalt som 
nyskapende og spennende. Ingen glemmer så lett 
de sjarmerende gnarkene fra UKA-07.

teater
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Klubbaften
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Klubbstyret er gjengen som arrangerer fredagene 
ved Studentersamfundet i Trondhjem. Dette 
innebærer at vi ofte fyller alle våre tre scener, 
Storsalen, Klubben og Knaus, med band fra hele 
verden. I tillegg har vi fire DJ-scener som skaper 
fest og god utelivsstemning i Trondhjem by, først og 
fremst for studenten, men dernest også alle andre 
som er gamle nok til å nyte utelivets gleder. I tillegg 
til å ha arrangert konserter og utelivet som er å finne 
på Samfundet, har vi også hatt et par temafester i 
året som har gått. Tidvis meget populære temaer vi 
har gjennomført – og vil fortsette med å gjennomføre 
– er Klinfæsten, Ølfestivalen og selvfølgelig den 
obligatoriske 80-tallsfesten. 

Våre scener varierer i størrelse, Storsalen er størst, 
deretter kommer Klubben og Knaus. I Storsalen 
har vi hatt internasjonale storheter som WASP, In 
Flames og Timbuktu, men også gitt rom for norske 
helter som Postgirobygget, Morten Abel, Sivert 
Høyem og Trond- Viggo Torgersen. Der Klubben 
gir rom for middels store band, norske så vel som 
utenlandske, er Knaus viet til å promotere mindre 
band fra startgropen, hovedsakelig de norske og 
lokale, men gjerne også utenlandske en gang i 
mellom. Med et spekter som spenner seg fra Anja 
Garbarek til WASP, har vi også hatt et variert utvalg 
for våre besøkende. Dette er noe vi anser som viktig 
for tilbudet vi er ansvarlige for å gi medlemmene av 
Samfundet og Trondheim for øvrig, og er noe vi vil 
komme til å fortsette med å streve etter.
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Lørdagskomiteen er gjengen på Samfundet som 
arrangerer lørdagene på huset med, unntak av 
Samfundsmøtene. Dette innebærer at vi henter 
inn band til å fylle våre tre konsertscener som er 
Storsalen, Klubben og Knaus. De glade musikanter 
som inntar disse scenene hentes fra hele verden, 
men hovedvekten ligger på norske band. 
I tillegg til å fylle disse tre scenene har vi lokaler 
med forskjellige konsepter, som vi booker DJ’er som 
oppfyller denne musikkprofilen til å spille i. Disse 
DJ’ene skal skape liv og røre, primært for Trondheims 
mange studenter, men vi ønsker også alle andre 
som vil nyte godt av tilbudet velkommen. 

Lørdagskveld
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Scenene vi fyller varierer i størrelse. Den største er 
Storsalen, hvor vi i 2007 hadde besøk av blant annet 
norske storheter som Åge og Sambandet, 120 Days 
og Datarock, samt at vi har invitert WASP, Public 
Enemy og Timbuktu på besøk fra det store utland. 
Klubben er den mellomste scenen hvor man skal 
gå for å få med seg middels store grupper, samt 
utforske `up and coming´ norske og utenlandske 
band, som kanskje vil fylle Storsalen neste gang de 
kommer på besøk. For de nysgjerrige har vi i år 
hatt blant annet Shout Out Louds, Backstreet Girls, 
Ungdomsskulen og My Midnight Creeps. Knaus er 
Samfundets minste scene, og den vier vi til musikere 
i starten av karrieregropen, så de får en mulighet til å 
vise fram sitt fantastiske men ofte ukjente materiale. 
Vi har også hatt to festivaler på besøk dette året, 
by:Larm 2007 og Studentradiofestivalen.      

I tillegg til å arrangere lørdagene semesteret 
igjennom ønsker vi også Trondheims nye studenter 
velkommen med to immatrikuleringfester hver 
høst. Disse dagene fyller vi det runde røde huset 
med festglade og nysgjerrige studenter, og festene 
fungerer ofte som en introduksjon og første møte 
med nettopp Samfundet og Trondheims aktive 
studentmiljø. Derfor er vi opptatt av at disse festene 
skal være så gode som mulig, så studentene skal 
ønske å komme tilbake neste helg og neste…
Lørdagskomiteen jobber hele tiden for å tilby 
Trondheims studenter og befolkning et variert 
utelivstilbud med konserter som spenner fra 
den lekreste pop til hip-hop og tung, tung rock.  
Spennvidden skal være stor og vi skal tilby et 
spennende program hvor alle finner et arrangement 
de har lyst til å benytte seg av. 
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Kulturutvalget
ExcEntEraftEn
Excenteraften er Samfundets tradisjonsrike 
populærforelesninger opprettet i 1946 som 
en ”åndelig gjenreisning av land og folk”. Vi 
arrangerer rundt fire utvalgte excenteraftener i 
semesteret, og alle er gratis for byens studenter og 
øvrige. Noen av temaene for 2007 ble; Hvor går 
Russland? av NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski, 
Drømmer av dr. Richard Alapack ved Psykologisk 
Institutt, Kvinnedagen ved Inga Marte Thorkildsen, 
Genteknologi og menneskeverd ved Helge 
Klungland (NTNU), Håkon Moslet om Turboneger, 
Bjørn Hansen om det amerikanske presidentvalget 
og Trond Berg Eriksen om antisemittisme.

BOKStaVELIg taLt
Samfundets litterære arrangementsserie har huset 
kjente forfattere gjennom flere år. Her får studenten 
mulighet til å komme og høre på både annerkjente 
så vel som nye forfattere som forteller om sitt 
forfatterskap. Mulighet for direkte spørsmål fra 
salen gjør dette til et interessant arrangement som 
studentene setter mer og mer pris på. 
Blant dem vi fikk besøk av i 2007 var; Jan Erik 
Vold, Erlend Loe, Karsten Alnæs, Vigdis Hjort, og 
Dag Solstad.

KInO
Studentersamfundets Filmklubb. Det gløder trofast 
i kinomaskinens lyspære hver mulige søndag i 
semesteret, samt på enkelte visninger ved hjelp av 
vårt sjarmerende 16mm-apparat i filmkonseptet 
Bijou. I 2007 viste filmklubben 25 filmer i Storsalen 
og to 16mm-filmer. 
Publikumsfavorittene i 2007 var; Filmnatt med 
Wong Kar-wai, ”Rocky Horror Picture Show”, 
”C.R.A.Z.Y.”, ”Brødrene Løvehjerte”, førpremiere 
av filmen ”Exiled”, Jernteppedobbel: ”Good bye 
Lenin” og ”De andres liv”. Og som alltid vår 
tradisjonsrike juleavslutning med Disney-klassikere 
og Tim Burtons ”Et førjulsmareritt”. 

KLaSSISK aftEn:
Samarbeidet med Musikkonservatoriet i Trondheim 
har sikret Samfundet som en populær arena 
for fremføring av klassisk musikk til studentens 
begeistring. Det ble også holdt en stemningsfull 
konsert på selve bakscenen til Storsalen høsten 
2007.

andrE arrangEmEntEr I 2007:
Kunstutstilling i samarbeid med Kunstakademiet i 
Trondheim. Indisk mat og film-festival. 

Stand-up 
Studentersamfundet har også blitt en etablert 
arena for Trondheims stand-upkomikere. Gjennom 
2007 har den lattermilde student samlet seg i 
stim hver kveld Samfundet arrangerer Stand-
up. Vi arrangerer omkring tre komikerkvelder 
i semesteret. Høsten 2007 ble det tilbudt et eget 
stand-upkurs for alle komiker-spirene som skjulte 
seg blant byens mange studenter.



15

Vedlikehold
Våren 2007 ble det gjort arbeid i Strossa. 
DJ-scenen bleforminsket og utbedring av gulv, 
vegger og belysning ble utført. I tillegg ble podiet 
for sittegruppen utvidet.

Fra midten av april begynte arbeidet med UKA-07s 
byggeprosjekt, Rundhallen. Rundhallen stod ferdig 
3. oktober. Rundhallen ble åpnere, belysningen ble 
mer spennende med lysekrone i glassfiberteknologi, 
og ny ventilasjon ble tilført. Ytterdørene ble byttet 
ut, og fikk igjen sine tre speil, og det ble laget nye 
dørhåndtak lik de originale håndtakene.

I løpet av året har sikringskomiteen og byggekomitéen 
jobbet med brannsikringstiltak på Samfundet. 
Det ble også utført arbeid på Klostergata 35, som 
fikk totalrenovert taket. Samfundets Byggekomité 
oppdaterte 10 års langtidsplan for Samfundet, 
Klostergata 35 og Trafoen, og denne ble lagt fram 
for Finansstyret i september.

Diversegjengen og vaktmester jobber kontinuerlig 
gjennom året med vedlikehold, utbedringer og 
forefallende arbeid på Samfundet.
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fInanSStYrEtS 
BErEtnIng 2007
Virksomheten
Studentersamfundet i Trondhjem er en selvstendig 
medlemsorganisasjon som driver et kultur-, debatt- 
og underholdningstilbud for sine medlemmer, 
studenter og annet publikum gjennom studieåret. 
Studentersamfundet står selv for arrangementsdrift 
og forvalter til sammen fire eiendommer, herunder 
utleie av hybler, næringsareal og selskapslokaler.

2007 var Studentersamfundets 98. driftsår, og det 
var preget av stor aktivitet og god oppslutning blant 
studentene i Trondheim. Medlemstallet ved utgangen 
av 2007 var på over 9500, noe som er det aller 
høyeste i Studentersamfundets historie. 

Studentersamfundets rolle som en viktig 
debattarena er styrket med meget gode besøkstall 
på Samfundsmøtene, konsertprogrammet har 
vært godt og alle deler av kulturtilbudet har god 
publikumsoppslutning.
 
UKA-07 var en suksess, med historisk stor aktivitet, 
et variert og godt underholdningstilbud og høye 
besøkstall. Det forventes at UKA-07 skal levere et 
overskudd som overstiger kravet fra Finansstyret.

Studentersamfundet arbeider videre med sikte på 
å bebygge Klostergt 9, ”Fengselstomta” for å løse 
dagens plassproblemer. Det er inngått en avtale 
med NTNU om utbyggingsmodell, men prosjektet 
er foreløpig ikke prioritert hos NTNU. Det er uklart 
når man kan begynne å bygge, men nybygg på 
tomten bak Samfundet har fremdeles høy prioritet i 
organisasjonen.

Fortsatt drift
Forutsetningene for videre drift er tilstede 
og årsregnskapet er satt opp under denne 
forutsetningen.

Styringsstruktur
Studentersamfundet i Trondhjem er i økonomisk 
forstand en selveiende institusjon. De som til enhver 
tid er medlemmer har styringsretten i organisasjonen 
og utøver denne gjennom Samfundsmøtene, 
Studentersamfundets øverste myndighetsorgan. 
Medlemmene samlet til Samfundsmøte velger 
representanter til de øvrige styrende enhetene.

Studentersamfundets leder og dennes styre 
avholder Samfundsmøter, representerer 
organisasjonen og utarbeider dens politiske profil. 
Finansstyret er ansvarlig for økonomisk ledelse 
og formuesforvaltning. Daglig leder er underlagt 
Finansstyret og ivaretar administrativ ledelse og 
driftsorganisasjonen. Rådet er det kontrollerende 
organ og fører tilsyn med økonomisk drift.

Finansstyret skal bestå av 7-9 medlemmer og 4 
observatører. Leder, nestleder og 2-4 medlemmer 
velges av generalforsamlingen. Studentersamfundets 
leder, ansattes representant og gjengenes 
representant har fast plass. Daglig leder, leder av 
Gjengsekretariatet, representant fra Rådet og UKE-
sjef er observatører. Det er for tiden 8 medlemmer 
av Finansstyret. Kvinneandelen er 12,5%.
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Helse, miljø og sikkerhet

Organisasjon
fOrrEtnIngSVIrKSOmhEtEn
Studentersamfundet hadde ved årsskiftet 5 
heltidsansatte og 27 deltidsansatte, totalt 32 
personer. Foruten en stab bestående av daglig leder, 
regnskapsansvarlig og vaktmester, arbeidet ansatte 
med renhold, vakthold og garderobebetjening. 
Ved utgangen av året var kvinneandelen 60 % for 
de faste ansatte og 15 % for de deltidsansatte.  

Rundt 1300 personer var i 2007 engasjert i gjenger 
og foreninger som har tilhold i Studentersamfundet. 
Kvinneandelen blant disse er ca. 45%. Et mål for 
organisasjonen er at flest mulig av medlemmene 
skal få delta i drift av virksomheten. Målsetningen 
gjenspeiler et ønske om å aktivisere medlemmer 
og studenter og dermed skape engasjement og 
tilhørighet til organisasjonen og bygningene. 

For blant annet å imøtekomme ønsket om større 
medlemsaktivitet ble det besluttet satse på egen 
serveringsvirksomhet i Lyche fra og med 2006. 
Dette har blitt tatt godt i mot av medlemmene, men 
erfaringene fra kaféens to første driftsår viser at 
dette tilbudet må videreutvikles. 2008 er det siste 
året i en treårig prøveperiode.

FS har i 2007 nedsatt en profilgruppe som skal 
se på profilen til de ulike lokalene på Samfundet. 
Målet er at Samfundets lokaler skal få en tydligere 
og mer helhetlig profil. Profilgruppa vil ha opptak 
våren 2008, og sette igang arbeidet høsten 2008.

EIEndOmmEr
Det planlagte vedlikeholdsprogrammet, som i de 
siste 11 år har vært støttet av NTNU, fortsatte 

i 2007. Rammen for dette programmet var på 
nærmere 30 millioner kroner. Det er søkt om
støtte fra NTNU til et tilsvarende program for 
perioden 2008-2017 med ramme på minimum 29 
millioner kroner. 

Planleggingsarbeidet for utbygging av 
Fengselstomta fortsatte i 2007. Selv om prosjektet, 
i påvente av finansielle løsninger har stoppet opp, 
har Studentersamfundets nybyggkomite arbeidet 
videre med å få regulering- og byggesaken 
godkjent av kommunen Det forventes at NTNU skal 
finne en løsning på finansieringsspørsmålet i løpet 
av våren 2008.

Finansstyret anser arbeidsmiljøet i 
Studentersamfundet som tilfredsstillende. 
Det arbeides kontinuerlig med tilpasninger 
til arbeidsmiljø- og internkontrollforskrifter. 
Studentersamfundets virksomhet forurenser ikke 
det ytre miljø. 

Sykefraværet blant ansatte har vært 1,2 % i 2007. 
Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker 
hos de ansatte som har resultert i personskader 
eller større materielle skader.

Studentersamfundet gjennomførte et større 
brannsikringsprosjekt i perioden 1997-2003: 
Det ble installert talebasert varslingssystem, 
slukkeutstyr og ledelys i alle lokaler, samt foretatt 
omfattende brannseksjonering. Disse systemene 
ble løpende vedlikeholdt og forbedret i 2007, 
blant annet gjennom branntetting og utskiftning av 
og installering av nye branndører. 
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Medlemmer og 
kontingent
Ved utgangen av 2007 hadde Studentersamfundet 
9557 medlemmer. Dette er det høyeste antallet 
noensinne. Antall flerårige medlemmer er 4147. Fram til 
2007 har 1203 medlemmer betalt kontigenten til våren 
2008. Videre har 1123 betalt til våren 2009, 1202 
til våren 2010, 320 til våren 2011 og 299 til våren 
2012. Medlemskontingenten var uforandret i 2007: 
kr 350 for et helt år og kr 200 for et semester. Ved 
forlengelse av medlemskap med ett år var kontingenten 
250 kr. Kontingenten for 3 års medlemskap var 700 kr. 
og for 5 års medlemskap 1000 kr.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk 
for små foretak. Det oppsatte regnskapet for 
Studentersamfundet består av regnskap for 
bygningsdrift, servering og overnatting, fondsforvaltning 
og arrangementsvirksomheten. Det føres separate 
regnskaper for de tre virksomhetene og disse er 
konsolidert i dette samlede regnskapet. Aktiviteten 
i gjengene IT-komiteen, Diversegjengen, Layout 
Info Marked, Videokomiteen, Serveringsgjengen, 
Kafégjengen og Trondheim InterRailCenter inngår i 
førstnevnte delregnskap, Driftsregnskapet.
Arrangementsregnskapet består av Styret, 
Klubbstyret, Lørdagskomiteen, Kulturutvalget, Regi og 
Forsterkerkomiteen.

Fondsregnskapet består av en rekke bundne fond, 
med UKEfondet som det største. Resultatet fra UKA 
tilføres UKEfondet som anvendes til tilskudd til drift og 
investeringer i gjenger og foreninger som er basert på 
frivillig innsats.

I samsvar med tidligere praksis konsolideres ikke øvrige 
gjengregnskap eller andel i det tilknyttede selskapet 
MediaStud AS. Øvrige gjenger og foreninger som 
inngår i Studentersamfundets organisasjon fører egne 
regnskap.

Resultatet fra UKA føres med 55 % av de budsjetterte 
inntektene i det året UKA arrangeres og 45 % av 
inntektene påfølgende år. Praksisen tar sikte på å sørge 
for en viss sammenlignbarhet 

Resultat og balanse
Studentersamfundets inntekter i 2007 var 26,119 
millioner mot 31,788 millioner i 2006. Driftsresultatet 
ga et underskudd på 51 666 kr. Resultatet etter skatt 
ble et underskudd på 172 004 kr mot et overskudd på 
662 546 kr i 2006. 

Inntekter og utgifter viser en nedgang fra 2006 som 
følge av kortere ordinær driftsperiode i 2007 grunnet 
avvikling av UKA-07. Fondsinntektene inkluderer 
overskudd fra UKA-07 og vederlag til sceneteknisk fond.

Lønnskostnadene har hovedsaklig minket som følge av 
lavere ordinær arrangementsaktivitet grunnet avvikling 
av UKA-07. Driftskostnadene har minket i forhold til 
2006 men er større enn budsjettert. Årsaken er at 
brannsikringsprosjektet som vi ble pålagt å utføre ble 
vesentlig dyrere enn først antatt.

Fondsbevilgninger har minket som følge av kortere 
driftsperiode i 2007. Totalt ble det bevilget kr. 2 592 
081. I det konsoliderte regnskapet utgjør elimineringer 
mellom regnskapene kr. 1 867 027, slik at 
totalregnskapet viser fondsbevilgninger på kr. 725 054. 

Avskrivninger øker som følge av en del investeringer 
og oppjusteringer i bygningsmasse, maskiner og utstyr. 
Finanskostnadene har økt som en følge av en høy 
bygningskostindeks. Samskipnadens sikringsfond blir 
regulert av bygningskostindeksen. 
Skattekostnad består av formuesskatt fra 2006.
Øvrige inntekter og kostnader er i henhold til plan og 
reflekterer underliggende lønns- og prisvekst.

Resultatet er 2,2 millioner lavere enn budsjettert for 
2007. Hovedforklaringene til dette er at kostnaden ved 
det pålagte brannsikringsarbeidet ble større enn antatt 
samt at arrangementsregnskapet fikk et dårligere resultat 
enn forventet.   

Studentersamfundets 
regnskap
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Disponering av årsresultat:
Årsunderskudd:        -172 004
Overføring bundne fonds:    1 785 239 
Dekning av årsunderskudd:   -1 957 243
Sum:         -172 004

Egenkapitalen er 12 646 064 kr. og utgjør 50,17 % av 
totalkapitalen.

Likviditeten anses som tilfredsstillende. 

Framtidsutsikter
Studentersamfundet framstår som en institusjon med 
et bredt og godt aktivitets- og publikumstilbud både 
på hverdager og i helgene. Medlemstallet er høyt og 
besøket på arrangementene er tilfredsstillende.
Hovedutfordringen for Studentersamfundet framover blir 
å opprettholde medlems- og besøkstallet. Det blir derfor 

viktig å kunne presentere medlemmene et enda bredere 
hverdagstilbud i Studentersamfundet, samtidig som rollen 
som studentenes viktigste utested i helgene må befestes 
og videreføres. 

Det er et stort antall personer engasjert i aktivitetene i 
foreningene som har tilknytning til Studentersamfundet. 
Problemet er fortsatt å finne tilstrekkelige arealer til 
disse aktivitetene samtidig som medlemstallet tilsier 
et behov for å utvide publikumstilbudet. Det er videre 
ønskelig å knytte andre studentaktiviteter tettere til 
Studentersamfundet. Nybygget på Fengselstomta vil gi 
Studentersamfundet et etterlengtet arealtilskudd, og på 
den måten vil ønsket om større aktivitet og bredere tilbud 
lettere kunne innfris.

Studentersamfundet vil fortsatt være avhengig av gode 
resultater fra UKA. Det forventes et godt resultat for UKA-
07 i tråd med tidligere UKEr.
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medlemstall
MEDLEMSTALL  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Antall medlemmer  4437 5196 3985 4761 4227 7387 8045 8906 8100 9557

Medlemskortpris  295 330 330 330 330 350 350 350 350 350
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Subtotal flerårige medlemmer: 4147  



27

MEDLEMSTALL  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Antall medlemmer  4437 5196 3985 4761 4227 7387 8045 8906 8100 9557

Medlemskortpris  295 330 330 330 330 350 350 350 350 350

  

     

          

Takk til alle medlemmer.
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