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 KJÆRE MEDLEMINNHOLD

Samfundet hadde ved årsskiftet 8853 medlemer, og årets 
Samfundsmøter hadde i snitt 350 besøkande. Desse tala viser 
at Samfundet framleis engasjerer Trondheimsstudenten, og at 
vi har stadfesta vår posisjon som Norges beste og mest aktive 
studentersamfund.

I starten av året gjekk Urørt-finalen av stabelen, og dette 
var eit samarbeidsprosjekt med NRK. Mange nye band fekk 
prøve seg, men det vart tilslutt Matias Tellez som gjekk av med 
sigeren. I februar gjesta Det Sorte Faars Ridderskab Storsalen 
etter nokre år i dvale. Ridderskabets Cantzler opplyste atter 
en gang den gemene hob om tingas tilstand i Værdalen.

Fleire store artistar gjesta Samfundet dette året. Kaizers 
Orcestra fylte Storsalen til randen. Det same gjorde og Ace 
of Base som for mange var eit kjært minne om ungdomsåra.
Madrugada og Helbillies var store publikumsfavorittar, og 
Satyricon-konsert i Storsalen imponerte blant anna Are Kalvø 
som tidlegare på kvelden var innleiar på Samfundsmøtet med 
tema ”politisk satire”.

2008 vart året der redaktørvalet til studentmedia vart tatt ut 
av Samfundets lover, samtidig
som mediagjengane beslutta å flytte deler av sin aktivitet ut 
av Huset. Brannsikringsarbeidet ved Studentersamfundet vart 
fullført om våren.

Hausten starta med å ønske velkommen nye studentar, dette 
året med ein flunkande nye markedsføringskampanje: ”Hva 
skal du i kveld?” Om det var Samfundets nye slagord eller 
spesielt oppvakte nye studentar er usikkert, men det vart satt 

ny rekord i sal av medlemsskap. Eit ønske om større inkluder-
ing av internasjonale studentar på Huset førte også til eit nytt 
arrangement i samarbeid med NTNU og SiT, nemleg velkom-
stfest for internasjonale studentar.

Utover hausten fortsette trenden med nye konsept. Fast musik-
kquiz på fredag har ført til ein smekkfull Edgar før konser-
tane startar, og Unsigned Stage på Lyche kvar søndag har 
etterkvart trekt fleire og fleire ukjende og kjende artistar og 
lyttarar. 

I forkant av valet til presidentkandidatar i USA arrangerte 
Styret valvake på Edgar, der folk sto i kø i fleire timar for å 
vere tilstade. Saman med Under Dusken arrangerte Samfun-
det kronikkonkurranse for fyrste gong, og det kom inn mange 
gode bidrag.

2008 har gått inn i historia til Samfundets 98 år gamle liv. Det 
har vore eit år med store utfordringar, men og eit år som har 
vist at Samfundet har evne til nyskaping og endringar. Med 
eit tilbod som spenner seg frå søndagsfilm til Samfundsmøter 
med utanriksministeren og konserter som Timbuktu, viser vi 
ein bredde som er unik i kulturmiljøet både i Trondheim og 
resten av Norge. Studentersamfundet i Trondhjem er sam-
lingsstaden for studentar i Trondheim!

På vegne av Styret,
Marie Sigmundsdatter Stølen
Leiar for Studentersamfundet i Trondhjem

Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem
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LITT OM SAMFUNDET

Studentersamfundet er i hovedsak drevet av ogfor studenter, 
og er en økonomisk uavhengig medlemsorganisasjon. Studen-
tene som til enhver tid er medlemmer av Studentersamfundet 
er medeiere og bestemmer Studentersamfundet er i hovedsak 
drevet av og for studenter, og er en økonomisk uavhengig 
medlemsorganisasjon. Studentene som til enhver tid er medlem-
mer av Studentersamfundet er medeiere og bestemmer hvordan 
Studentersamfundet skal drives og styres. Samfundsmøtene er 
den høyeste myndigheten i organisasjonen. Styret er medlems-
organisasjonens ledelse, mens Finansstyret forvalter økonomien.
Rådet fungerer som et kontrollerende organ. Studentersamfun-
det 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. 

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 sam-
funnsengasjement. Studentersamfundet skal være en kultur-
institusjon 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 medlem-
mer. Studentersamfundet skal gi så mangesom mulig av 
medlemmene anledning til å delta iarbeidet og aktivitetene til 
Studentersamfundet.

4. Studentersamfundet skal drives på et forretningsmessig 
grunnlag. Det økonomiske målet er å ha en sunn og selvsten-
dig økonomi. Et positivt driftsresultat og UKAs overskudd skal 
sikre Studentersamfundets uavhengige posisjon.
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ORGANISASJONLITT OM SAMFUNDET

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
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SAMFUNDSMØTENE 2008

Gjennom heile året har det vore eit variert spekter av Sam-
fundsmøter. Våren baud på møter om genteknologi, Russland 
og språkets makt. Møte om uland i utvikling retta blikket mot
fordeling av verdas ressursar, mens møte om miljømytane 
sette fokus på dilemma i miljødebatten.

Jens A. Risnæs og Sigurd Sollien trakk reiselystne studentar til 
Storsalen og festmøte om reising. Det mest oppsiktsvekkande 
innslaget i løpet av våren var då Herolden fra Værdale dukka 
opp under eit Samfundsmøte med ein levande sort sau. Den 
firbeina sauen ytra seg seinare under politisk femminutt og er 
trulig den første firbeina som gjer akkurat det.

Fleire kjende personlegdomar har i løpet av året gjesta Stor-
salen. Æresmedlem Kåre Willoch diskuterte Midtausten, og 
Hans Willhelm Steinfeld tok for seg vår store nabo i aust. 
Gunnar Sønsteby fekk ståande applaus under overrekking av 
æresmedlemskap, og aldri har Storsalen med 800 besøkande 
vore så stille under ein innleiing. Også utanriksminister Støre
tok turen til Samfundet for å fortelje oss korleis Norge kan 
gjere ein forskjell.

Hausten starta med eit brak med temaet ”Kulturkamp” der 
politikkens hotshots Magnus Marsdal, Torbjørn Røe Isaksen 
og Ove Vanebo diskuterte sommarens utspel rundt kulturmi-
dlar. Eit anna populært tema var ekstremsport der vi fekk sjå 
mange spektakulære filmar og bilete både frå basehopping 
og andre formar for friluftsliv. Eit møte om psykisk helse med 
blant anna Odd-Einar Dørum satte dagsorden og trakk full 
storsal.

Også møter på engelsk vart gjennomført dette året, med 
besøk av USAs ambassadør i forkant av presidentvalet. Ein 
anna nyskapning kom med møtet som innehaldt ein musikal 
av Pirum, og sette eit flott punktum etter haustsemesteret med 
heile 400 i snitt.

Styra har i løpet av året innført nye konsept ved møta. Kun-
stnarisk ved Styret har gjett innleiingar til tema med bilete, 
videoar og spørsmål til salen. Gjennom ”Intervjuet” har vi fått
innblikk i korleis NTNU-rektor Digernes ser på forsking 
i Norge, Audun Lysbakken fekk bryne seg på nestleiarens 

skarpe spørsmål om regjeringas budsjettforslag og Hennes 
Lambhed Rita Ottervik fekk opplyst studentane om bystyrets 
”helhetlige studentpolitikk”. Også tvekamp er nytt for året, 
der taleføre studentar og andre vert invitert for å snakke for 
eller i mot eit for dei ukjent tema og Storsalen avgjer vin-
naren. Dette har vore stor suksess, og omhandla blant anna 
jentepoeng på siv.ing-studiet og allmenn verneplikt.

Målet for Samfundsmøta i 2008 har vore å lage engasjerande, 
spennande, og heilskaplege møter. Vi har prøvd å legge til 
rette for alle typar studentar, og gjere Samfundsmøtet til noko 
ekstra. Samarbeidet med dei med kunstnariske og tekniske 
gjengane, samt Student-TV gjennom å streame møtene og 
bidra med filmar, har gjort at vi har fått til ”det ekstra” endå
betre enn før.

Takk!

Gunnar Sønsteby mottek æresmedlemskap
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SAMFUNDSMØTENE 2008 VEDTATTE RESOLUSJONER

RESOLUSJONSFORSLAG 23. AUGUST 2008

Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 
lørdag 23.august uttaler et klart nei til innføring av skolepenger 
ved universiteter og høyskoler.

Høyere utdanning må ses på som et fundamentalt gode i et 
demokrati, et gode alle kvalifiserte skal kunne oppnå uavhen-
gig av økonomisk status.

På grunnlag av dette ønsker Studentersamfundet i Trondhjem 
å uttale et klart nei til innføring av skolepenger ved offentlige 
universiteter og høyskoler, slik at økonomisk og sosial status 
heller ikke skal avgjøre for hvorvidt man kan ta høyere utdan-
ning i fremtiden.

Fremmet av Eivind Rindal

MORATORIUM PÅ DØDSSTRAFF I USA

Studentersamfundet i Trondhjem samla til Samfundsmøte 
laurdag 15. november 2008 oppmoder USAs påtroppande 
president Barack Obama til å ta eit standpunkt mot dødsstraff 
og arbeida for ei avskaffing av dødsstraff i USA.

Ei avretting er det mest overlagte drap ein kan tenkja seg, ut-
ført av ein stat mot eit individ den har i si varetekt. Dødsstraf-
fa er ugjenkalleleg, og den rammar vilkårleg og diskrim-
inerande.

Den internasjonale avtalen om politiske og sivile rettar, andre 
valfrie protokoll, som vart vedteke av FN si generalforsamling 
i 1989, tilrår ei fullstendig avskaffing av dødsstraff. Den tred-
je komité i FN si generalforsamling vedtok i november 2007 
med solid fleirtal ein resolusjon der eit globalt moratorium på 
bruken av dødsstraff vert tilrådd.

Studentersamfundet i Trondhjem ber difor Barack Obama ta 
til orde for eit moratorium på dødsstraff i USA, i tråd med FN 
sine tilrådingar.

Fremja av Amnesty International Studentnettverk i Trondheim

Gunnar Sønsteby mottek æresmedlemskap
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TEATER

Året 2008 har vært en stor opptur for SIT. Med fire suk-
sessfulle oppsetninger i tillegg til SITs undergruppe for kun-
stneriske hasteoppdrag, «Kunst Under Press», har det vært 
mange fylte saler i løpet av året. 

KUP har hatt et travelt år, og har bl.a. kunnet by på en 
Beckett-trilogi på Smalkunstfestivalen i februar, kunstneriske 
innslag på lørdagsmøter med bl.a. radioteater og besøk i 
den største hjernen de fleste har sett, samt barneteater på St. 
Olavs Hospital.

SITs første teateroppsetning dette året var Lilleskogen av Jes-
per Halle. Et vakkert og sterkt stykke om barn som tolker van-
skelige ting de ikke blir forklart. I april fikk vi se The Memory 
of Water av Shelagh Stephenson. En mørk komedie med 
sterke kvinneroller og utfordrende dialog.

Høsten 2008 har, for SIT, virkelig vært en suksess! Knakk! som 
ble satt opp på Klubben i september og oktober, er basert på 
Daniil Kharms sine tekster og gav publikum en litt annerledes 
teateropplevelse. En surrealistisk og morsom revykabarét om 
fenomener og eksistenser. Sist, men ikke minst, ble det i no-
vember laget ordentlig julestemning for både små og store 
med Marie og Julesnapperen av Klaus Hagerup.
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TEATER KLUBBAFTEN

Alt som hender på Studentersamfundet på fredagar er i 
Klubbstyret sin regi. Frå spinnville temafestar som dekker hei-
le Huset, til smale Progrock-konsertar på Knaus. Frå trivelige 
musikkquizar i Edgar, til Storsalskonsertar som får heile Sam-
fundet til å danse. Målet til Klubbstyret er alltid å ha eit vari-
ert program som i løpet av eit semester skal ha vore innom 
alle musikksjangrar, og som skal ha tiltrekt mange forskjellige 
typar menneske til Huset.

I løpet av 2008 fekk den største scena på Samfundet, Storsa-
len, besøk av både internasjonale og nasjonale heltar. Dip-
set, Ace of Base, Hayseed Dixie, National Bank, Timbuktu, 
Hellbillies og Madrugada var nokre av banda som tiltrakk 
seg flokkevis av musikkglade studentar i løpet av året. Av 
andre store arrangement kan ein nemne UTAwards og stu-
dentradion sin nyoppstarta festival, TEIP. Begge desse var ein 
stor suksess som nok kjem til å verte ein gjengangar.

Dei to andre scenene på Samfundet, Klubben og Knaus, er 
populære tilbod for musikkinteresserte. Knaus er den min-
ste scena der dei skjulte, ukjente perlene av nokre band får 
utfalde seg fritt, medan Klubben er den mellomstore scena 
der alle typar rockemusikarar opptrer. I 2008 har profilen til 
Klubben blitt gjort enda tydlegare gjennom dei banda, artis-
tane og DJ’ane som får spele her.

Det som trekk aller mest folk til Huset på fredagskveldane 
er likevel temafestane. 80-talsfesten og Klinfæsten er høg-
depunkta for mange av Trondheimsstudentane, og dette har 
vore ein minst like stor suksess i 2008 som tidlegare. Også 
ølfestivalen har festa seg som ein merkedag, og denne vart 
hausten 2008 kombinert med stand-up av Bye & Rønning. 
Målet med ein Klubbaften er at same kva ein kunne tenke 
seg å gjere ein fredagskveld, skal ein finne det på Student-
ersamfundet! 
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LØRDAGSKVELD



11

LØRDAGSKVELD

Lørdagskomiteen står for arrangering av alt som skjer på
Lørdagskvelder foruten Samfundsmøtet. Lørdagskomiteen ar-
rangerer altså konserter på Samfundets tre konsertscener, 
Storsalen, Klubben og Knaus. I tillegg henter Lørdagskomi-
teen inn DJ’er som lager feststemning i husets øvrige lokaler.

De tre konsertscenene er av svært ulik størrelse, med hver 
sin profil og målgruppe. I løpet av et år har vi artister i ulike 
sjangere og i ulike stadier av karrieren innom. Storsalen er 
husets desidert største scene og tar imot store band og artister 
fra inn og utland. I løpet av 2008 har vi her hatt besøk av 
blant annet Kaizers Orchestra, Satyricon og TNT.

Klubben er vår mellomste scene og samfundets rockeklubb. 
Her har vi i løpet av 2008 hatt flere fremadstormende artister 
på besøk. Programmet har vært stappet med høydepunkter, 
blant disse Truls & the trees, Lykke Li, Rhumble in Rhodos og 
Tommy Tokyo.

På husets minste scene Knaus slipper norske band helt i start-
gropa til. Her har mange mer eller mindre urørte artister holdt 
magiske konserter. I løpet av lørdagskveldene i 2008 kunne 
man her oppdage blant annetMegaphonic Thrift, Major Par-
kinson og de senere urørtvinnerne i Pony the Pirate

Med et så bredt program, fra sortkledd metall fra Satyricon 
til Bugge Wesseltofts jazztoner har Lørdager i 2008 virkelig 
tilbudt noe for enhver smak. Lørdagskomiteen vil også i 2009 
fortsette å jobbe med å tilby Trondheims studenter og øvrige 
befolkning et variert og spennende konsert- og utelivstilbud.
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KULTURUTVALGET

EXCENTERAFTEN 
Excenteraften er Samfundets tradisjonsrike  populærforelesn-
inger opprettet i 1946 som  en ”åndelig gjenreisning av land 
og folk”. Noen av årets excenteraftner er Trond Andresen om 
ingeniørens død i pratmakersamfunnet, Trond Blindheim om 
etikken ved markedsføring, Terje Nordby om kjærlighetens 
mytologi og Jakob Elster om Nevrofilosofi.

STAND-UP 
Studentersamfundet har også blitt en etablert  arena for 
Trondheims stand-upkomikere. Gjennom 
2008 har den lattermilde student samlet seg i  stim hver kveld 
Samfundet arrangerer stand- up.

STUDENTERSAMFUNDETS FILMKLUBB
Filmklubben har visninger av 35mm-filmer i Storsalen på 
søndager, og i 2008 var noen av favorittene   Håkon Håkon-
sen, Grindhouse Double Feature, det interaktive filmteateret 
The Rocky Horror Picture Show, Peter og ulven i samarbeid 
med Symf.orc. og Kosmorama, samt vår  tradisjonsrike ju-
leavslutning med Disney-klassikere  og Tim Burtons ”Et før-
julsmareritt”.  I tillegg viste vi den klassiske Frankenstein på 
vårt sjarmerende 16mm-apparat.

BOKSTAVELIG TALT 
Dette tilbudet til byens litteraturinteresserte  har oppgjennom 
bydd på både store forfattere og nye, spennende spirer. 
Høydepunkter blant årets besøkende forfattere var Johan 
Harstad og Tore Renberg.

ANDRE ARRANGEMENTER
Utenom de nevnte faste arrangementene ble det også ar-
rangert en Knaus-konsert med Dan Fägerquist med sine 
tolkninger av den Sovjettiske folkhehelten Vysotskijs viser, 
et Maskeradeball i samarbeid med Styret og en festival, Siv 
Jensen-festivalen. Festivalens tema var arrangementer Siv 
Jensen ikke kunne tenke seg å gå på, altså en hyllest til det 
«smale». Den tre dager lange festivalen kunne by på blant 
annet foredrag av Tommy Olsson, Kurt Johannessen og Kate 
Pendry, absurde kortstykker av Becket ved SIT, stumfilmkon-
serter, støymusikk, samtidsdans og konserter med Sabrura og 
den hyperaktive gruppa That Special Monkey Hug.
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VEDLIKEHOLDKULTURUTVALGET

Semesterprosjektet for Diversegjengen våren 2008 ble utført 
i Klubben med utbedring av scenen for Forsterker Komiteen 
og Regi. Kjøkkenet på Lyche fikk en del utbedring og de nye 
offentlige dørene fikk grønnfarge med lister og rosetter. 

Høsten 2008 ble semesterprosjektet nye toaletter på nordre 
sideloft, og nytt server og telematikkrom for IT-Komiteen.

Brannsikring av huset ble ferdigstilt våren 2008. Utskiftning 
av dører og branntetting av brannceller er utført, og videre 
arbeid vil være av løpende utbedringer etter slitasje og om-
bygninger.

Våren og sommeren 2008 var det ombygninger på nor-
dre sideloft. ISFiT og UKA-09 ønsket en større hybel og ar-
beidslokale, og ITK trengte å utvide telematikkrommet, og slå 
det sammen med serverrommet. UKEhybelen, Sekreteriatet, 
Blæsten, Reklamen, Stjernedassen og Anette, har nå blitt Fes-
tivalhybelen, Blæsten, Toaletter og Anette. Anette har også 
fått kjøleanlegg og tilfredsstiller de krav ITEA setter. Gangene 
på nordre og søndre sideloft har fått nytt epoxydekke. 

Kristian Ottosen-prisen som ble gitt Studentersamfundet au-
gust 2006 har blitt brukt i sin helhet for å utbedre fellesar-
ealene på søndre og nordre sideloft.

Før sommeren var leder for Byggprosjektgruppa for UKA-09 
på plass, det ble Andreas Normann Johnsen. FS7 godkjente 
UKAs forslag om å ha Strossa som byggeprosjekt for UKA-
09. Høsten ble det utlyst arkitektkonkurranse, som har gitt et 
bidrag for videre arbeid fremover.

DG og vaktmester jobber kontinuerlig igjennom året med ve-
dlikehold, utbedringer og forefallende arbeid på Samfundet. 
Dette består blant av fjerne tagging, samt male og reparere 
dører og vinduer, samt assistere gjengene med praktisk ar-
beid.

Det elektriske anlegget i Klostergata 35 har fått skiftet ut alle 
gamle sikringsskap. Bygningen har fått installert sentral bran-
nvarslingsanlegg, levert av Siemens.
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FINANSSTYRETS BERETNING 2008

VIRKSOMHETEN
Studentersamfundet i Trondhjem er en selvstendig medlem-
sorganisasjon som driver et kultur-, debatt og underhold-
ningstilbud for sine medlemmer, studenter og annet pub-
likum gjennom studieåret. Studentersamfundet står selv for 
arrangementsdrift og forvalter til sammen fire eiendommer, 
herunder utleie av hybler, næringsareal og selskapslokaler.

2008 var Studentersamfundets 99. driftsår, og det var preget 
av stor aktivitet og god oppslutning bland studentene i Trond-
heim. Medlemstallet ved utgangen av 2008 var 8853.

Studentersamfundets rolle som debattarena er befestet gjen-
nom gode besøkstall på Samfundsmøtene. Konsertprogram-
met og kulturtilbudet har også god publikumsoppslutning.

UKA-07 hadde et godt og variert kultur- og underholdning-
sprogram og leverte et overskudd som oversteg Finansstyrets 
forventning.

FORTSATT DRIFT
Forutsetningene for videre drift er tilstedet og regnskapet 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 
styringsrett i organisasjonen og utdøver denne gjennom Sam-
fundsmøtene, Studentersamfundets øverste myndighetsorgan.
Medlemmene samlet til Samfundsmøte velger representanter 
til de øvrige styrende enhetene.

Studentersamfundets leder og dennes styre avholder Sam-
fundsmøter, representerer organisasjonen og utarbeider den 
politiske profil.

Finansstyret er ansvarlig for økonomisk ledelse of formuesfor-
valtning. Daglig leder er underlagt Finansstyret og ivaretar 
administrativ ledelse og driftsorganisasjonen. Rådet er det 
kontrollerende organ og fører tilsyn med øknomisk drift.

Finansstyret betstår av 7-9 medlemmer og 4 observatører. 

Leder, nestleder og 2-4 medlemmer velges av generalfors-
amlingen.

Studentersamfundets leder, ansattes representant og gjen-
genes representant har fast plass. Daglig leder, leder av 
Gjengsekretariatet, representant fra rådet og UKEsjef er ob-
servatører. Det er for tiden 9 medlemmer i Finansstyret. Kvin-
neandelen er 22,22%.

ORGANISASJONEN
Forretningsvirksomheten:
Studentersamfundet hadde ved årsskiftet 7 heltidsansatte 
og 23 deltidsansatte, totalt 30 personer. Foruten en stab 
bestående av daglig leder, regnskapsansvarlig, vaktmester 
og husøkonom (nytilsatt i 2008), arbeidet ansatte med ren-
hold, vakthold og garderobebetjening. Studentersamfundet 
har i 2008 også ansatt en forfatter på heltid. Forfatteren skal 
skrive jubileumsbok til Studentersamfundets 100års jubileum 
i 2010.

Ved utgangen av året var kvinneandelen 43% for faste an-
satte og 17,4% for deltidsansatte.

Foreningsvirksomhet:
Rundt 1300 personer var i 2008 engasjert i gjenger og 
foreninger som har tilhold i Studentersamfundet. Kvinnean-
delen blandt disse er ca 45%. Et mål for organisasjonen er 
at flest mulig av medlemmene skal få delta i driften av virk-
somheten. Målsetningen gjenspeiler et ønske om å aktivisere 
medlemmer og studenter og dermed skape engasement og til 
hørighet til organisasjonen og bygningene.

Profilgruppa startet sitt arbeid i 2008 og har utarbeidet en 
ny profil for lokalene på Selskapssiden. Disse lokalene blir 
pusset opp i februar 2009.

EIENDOMMER
Det planlagte vedlikeholdsprogrammet, som i de siste 12 år 
har vært støttet av NTNU, fortsatte i 2008.

Arbeidet med nybygg på fengselstomta har pågått gjennom 
hele 2008. Intensjonsavtalen med NTNU som ble underteg-
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FINANSSTYRETS BERETNING 2008 net i 2005 har gått ut og Nybyggkomiteen har arbeidet med 
å finne andre finansieringsløsninger. Arbeidet med reguler-
ingssaken for fengselstomta har pågått gjennom hele året. 
Ved slutten av 2008 var dette arbeidet i ferd med å ferdig-
stilles. Nybygg ble i 2008 tatt med som del av Trondheim 
kommunes helhetlige studentpolitikk.

HELSE; MILJØ OG SIKKERHET
Finansstyret anser arbeidsmiljøet i Studentersamfundet som 
tilfredsstillende. Det arbeides kontinuerlig med tilpasninger 
til arbeidsmiljø- og internkontrollforsktifter. Studentersamfun-
dets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Sykefravær blandt ansatte har vært 6,5% i 2008. Det har ikke 
forekommet arbeiduhell eller ulykker hos de ansatte som har 
resultert i personskader eller større matrielle skader.

MEDLEMMER OG KONTIGENT
Ved utgangen av 2008 hadde Studentersamfundet 8853 
medlemmer. Antallet flerårige medlemmer har økt i 2008 
sammenlignet med tidligere år. Antall flerårlige medlemmer 
ved utgangen av 2008 er 4318.

Medlemskontigenten for et år var NOK 350,- i 2008.
Ved forlengelse av medlemskap med ett år var kontigenten 
NOK 250,-. Kontigenten for 3 års medlemskap var NOK 
700,- og for 5 års medlemskap NOK 1000,-.

STUDENTERSAMFUNDETS REGNSKAP
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 
drift, servering og overnatting, arrangementsvirksomhet og 
fondsforvaltning. Det føres separate regnskaper for de tre 
virksomhetene og disse er konsolidert i det samlede regns-
kapet. Aktiviteten i gjengene IT-komiteen, Diversegjengen, 
Layout Info Marked, Videokomiteen, Serveringsgjengen, Ka-
fégjengen og Trondheim InterRailCenter inngår i driftsregn-
skapet. Arrangementsregnskapet består av regnskapene til 
Styret, Klubbstyret, Lørdagskomiteen, Kulturutvalget, Regi og 
Forsterkerkomiteen.

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

I samsvar med tidligere praksis konsolideres ikke øvrige gjen-
gregnskap eller andel i det tilknyttede selskapet MediaStud 

AS. Øvrige gjenger og foreninger som inngår i Studenters-
amfundets organisasjon fører egne regnskap.

Resultatet fra UKA føres med 55% av de budsjetterte inntek-
tene i det året UJA arrangeres og 45% av inntektene påføl-
gende år. Praksisen tar sikte på å sørge for en viss sammen-
lignbarhet.

RESULTAT OG BALANSE
Studentersamfundets inntekter i 2008 var NOK 33,854 mil-
lioner mot NOK 26,119 millioner i 2007. Driftsresultatet ga 
et overskudd på NOK 3,36 milioner. Resultatet etter skatt ble 
3,518 millioner mot et underskudd på NOK 172 004 i 2007.

Inntekter og utgifter viser en økning fra 2007 som følge av 
lengre ordinær driftsperiode i 2008 enn 2007 grunnet av-
vikling av UKA-07. Fondsinntektene inkluderer overskudd fra 
UKA-07 og vederlag til sceneteknisk fond.

Lønnskostnadene har økt som følge av nyansettlse av husøko-
nom og jubileumsbokforfatter.

Det ble totalt bevilget NOK 3 039 537 fra fond i 2008, mot 
NOK 2 592 081 i 2007. Økningen skyldes hovedsaklig 
bevilgninger til jubileumsbokforfatter. Etter elimineringer på 
NOK 2 500 342 utgjør fondsbevilgningen i det konsoliderte 
regnskapet NOK 539 195.

Finanskostnadene har økt som en følge av en høy bygnings-
kostindeks. Samskipnadens sikringsfond blir regulert av byg-
ningskostindeksen. Skattekostnader består av formueskatt fra 
2007. Øvrige inntekter og kostnader reflekterer underligende 
lønns og prisvekst.

På grunn av en del usikre fordringer er det utgiftsført et høyere 
beløp enn planlagt til tap på krav.

Resultatet er NOK 2,738 millioner høyere enn budsjettert for 
2008. Hovedforklaringen til dette er at UKE-overskuddet fra 
UKA-07 ble høyere enn forventet. 

Disponering av årsresultat:
Årsoverskudd:               3 518 548  
Overføring bundne fonds:            4 794 699
Dekning av årsunderskudd:              1 276 151
Sum:                 0

Egenkapitalen er NOK 16 164 612 og utgjør 56,23% av 
totalkapitalen. Likviditeten anses som tilfredstillende.
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FRAMDRIFTSUTSIKTER
Studentersamfundet fremstår som en institusjon med høyt 
medlemmstall og bredt og godt aktivitets- og publikumstilbud.

Hovedutfordringen de nærmeste årene vil være å øke besøk-
stallet på Studentersamfundets arrangementer, i tillegg til at 
medlemstallet opprettholdes. Der er derfor viktig å gi med-
lemmene gode kulturtilbud i Studentersamfundet, samtidig 
som rollen som studentenes viktigste utested må befestes og 
videreføres.

Det er et stor antall personer engasjert i aktivitetene i 
foreningne som har tilknytning til Studentersamfundet. Det er 
en utfordring i p finne tilstrekkelige arenaer til disse aktivite-

tene samtidig som medlemstallet tilsier et behov for å utvide 
publikumstilbudet. Det er også ønskelig å fortsette arbeidet 
med å knytte andre studentaktiviteter og studentforeninger 
tettere til Studentersamfundet. Et nybygg på Fengselstomta 
vil langt på vei kunne løse Studentersamfundets framtidige 
arealbehov.

Studentersamfundet vil fortsatt være avhengig av gode resul-
tater fra UKA og det forventes et resultat fra UKA-09 i tråd 
med tidligere UKEr.
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RESULTATREGNSKAP

Leieinntekter 
Medlemskontingent 
Arrangementsinntekler 
Fondsinnlekler 
Serveringsinnlekler, mv. 
Andre innlekter
Bevilgning NTNU

1 873 061
2 460 137
5 789 540
6 701 123

13 394 589
1 935 981
1 700 000

7 954 376
6 0 36 823
6 296 552
6095 804
2 329 924

227191
539195
892947
119340

671 958
-500 672

Vareforbruk
Personalkostnader                      7 
Drift og vedlikehold 
Driftskosin arr
Administrasjon
Driftlforpleining gjenger
Bevilgninger fra fond
Ordinære avskrivninger              4
Tap på krav

DRIFTSINNTEKTER

DRIFTKOSTNADER

Sum driftsinntekter

Sum driftskostnader

Driftsresultat

FINANSPOSTER

Finansinntekter
Finanskostnader

Netto finansposter

Resultat før skattekostnad

Skattekostnad       9

ÅRSRESULTAT

1 754 595
2 795 658
3 592 623

3 689 SOO
10 893337
1 694 078
1 700 000

6 737 369
4 805 089
5 843 761
4 698 540
2 177 283 

172 580
725 054

1 001 798
9 984

361 439
-466  729

1 744 842
2 323770
7 348145
4801147

12893 129
1 177 248
1 500 000

7 067 601
5 078 105
6 776 265
7 051 803
3 064 876

609 102
522 587
890 029
11 335

281 735
-322 826

33 854 430

30 492 153

3 362 277

171 287

3 533 563

15 015

3 518 548

26 119 791

26 171 457

-51 666

-105 290

-156 955

15 049

-172 004

31 788 281

31 071 683

716 598

-41 092

675 507

12 961

662 546

Noter 2008 2007 2006
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BALANSE

Bygninger      4
Ikke avskrivbare eiendommer    4
Maskiner, verktøy og inventar    4 
Aktivert vedlikehold     4
Aksjer       3

1 446 115
1 841 193

537 205
1 809 422

248 204

326 684
1 677 966

20 858 186

Varer
Fordringer       2
Investeringer
Bankinnskudd og kontanter     1

Eiendeler:
ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER

Sum anleggsmidler

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

1 556 786
1 841 193

734 891
2 161 628

248 204

519 776
7 881 077

10 260 493

1 667 457
1 841 193

713 522
987 025
248 204

345 632
3 193 874

15 898 386

5 882 138

22 862 836

28 744 974 25 204 048 24 895 292

6 542 702

18 661 346

5 457 400

19 437 892

Noter 2008 2007
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BALANSE Noter 2008 2007 2006

Bundne fonds      6
Annen kapital    

22 026 466
-5 861 854

0
9 911 700

Pantegjeld, ubetinget      5
Pantegjeld, betinget      5

Gjeld og egenkapital:
EGENKAPITAL

LANGSIKTIG GJELD

Sum egenkapital

Sum langsiktig gjeld

Sum korsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

17 231 768
-4 585 704

0
9 424 700

15 446 529
-2 628 461

0
9 973 700

16 164 612

9 911 700

2 668 662

28 744 974

12 646 064

9 424 700

3 133 284

25 204 048

12 818 068

9 973 700

3 103 524

24 895 292

941 099
0

1 727 564

Skyldig offentlige avgifter     
Gjelp penger
Annen kortsiktig gjeld                2

KORTSIKTIG GJELD

656 343
0

2 476 941

910 265
0

2 193 259
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