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Kjære medlem!

Året 2010 er året Samfundet fylte 100 år. Dette har ikke bare 
latt seg merke gjennom en storstilt 100-årsmarkering, men 
også gjennom store konserter, spennende Samfundsmøter 
og gode besøkstall. Dette har gjort 2010 til et hektisk, men 
spennende år for Studentersamfundet.

Jubileumsfeiringen i oktober er kanskje årets største begivenhet. 
Markeringen startet med en høytidelig åpningsseremoni 
der HKH kronprins Haakon og statsråd Tora Aasland holdt 
tale. Feiringen varte i 10 dager og hadde et fullspekket 
program. Studentersamfundets interne teater (SIT) satte opp 
jubileumsforestillingen ”Hei ny dag!”, det var Samfundsmøte 
med Carl I. Hagen og historisk festmøte med blant annet Odd 
Einar Dørum, det var konserter med både Samfundets egne 
kunstneriske gjenger, store band og mye mer.

Vi har i 2010 hatt rekordhøye besøkstall på arrangement. 
Store artister som Mew, Volbeat, Kings of Convenience og 
Susanne Sundfør har gjestet Samfundet og sørget for at vi 
opprettholder ryktet vårt som Trondheims beste konsertarena.
Samfundsmøtene har vært godt besøkt dette året. Tema som 
det har vært fokusert på er bl.a situasjonen i Afganistan og 
Midtøsten, homofiles rettigheter, og medias kommersialisering. 
Innledere som Knut Nærum, Odd Børretzen, Kai Eide, og Odd 
Karsten Tveit har sørget for fullsatt Storsal.

Aktiviteten på resten av Samfundet har også vært 
stor.  Kulturutvalget har hatt god oppslutning på sine 
arrangement som Excenteraften og Bokstavelig talt, SIT 
har hatt flere populære oppsetninger og det ukentlige 
tilbudet med quiz, Jazz-og vinkveld og Edgar Sessions 
er alle veldig populære.

Samfundets medlemstall holder seg relativt stabilt. 
Det er fremdeles økende salg av femårs medlemskap, 
noe som er med å sikre stabile medlemstall i årene 
fremover. Vi har fremdeles en utfordring med å få 
medlemmene til å bruke medlemskortet sitt mer aktivt, 
og bruke Samfundsmøtet til å ta opp saker som angår 
medlemsmassen. Høsten 2010 ble det kritisert at 
beslutningen om renovering av Lyche ikke ble tatt på 
Samfundsmøtet, og siden da har det vært et større 
fokus på viktigheten av å bruke Samfundsmøtet når 
viktige beslutninger skal tas. 

Vi har i 2010 fokusert mye på å få flere av byens 
studenter til å bruke Samfundet. Dette har gitt utslag 
i mer fokus på markedsføring og kommunikasjon, 
renovering av Lyche, tydeligere profil på kaféer og 
barer, flere storsalskonserter og arrangement. Vi ser at 
vi har økende besøkstall både på arrangement og i 
helger utenom arrangement. En del av denne positive 
trenden skyldes nok også innføring av 20-års grense i 
2009. Vi ser at vi har fått et eldre publikum og bedre 
trivsel både blant gjester, frivillige og hos vakter. For 
å opprettholde de gode besøkstallene er det viktig 
at dette blir et fokus også i året som kommer. Vi ser 
også at Samfundet har hatt veldig gode søkertall til 
våre frivillige verv. Dette kan også være en pekepinn 
på at Samfundet har en økende popularitet blant 
Trondheimsstudentene.

2010 har markert Samfundet som en sprek, vital og 
høyst levende 100-åring. Vi er inne i en god fase og 
må fortsette å jobbe for å bevege oss i riktig retning. 
Det er viktig at vi har fokus på å gi et best mulig tilbud 
til medlemmene våre og gjøre det attraktivt å jobbe 
som frivillig på Samfundet.

På vegne av styret,

Mari Norman
Leder av Studentersamfundet i Trondhjem
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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 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.

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.



5

O
R

G
A

N
IS

A
S

JO
N

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) 
Kafe- og Serveringsgjengen (2009) 
IT-komiteen (1999) 
Lørdagskomiteen (1999) 
MG (2003) 
Videokomiteen (2004)

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 
Arkivet (1910) 
Studentersamfundets plateselskap 
Studentersamfundets byggekomité 
Vedlikeholdsgruppa 
Propheten 
Trondheim InterRail Centre 
Profilgruppa 
Gjengsekreteriatet 
Gjengsjefskollegiet 
Nybygg
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Høsten 2010 fylte Studentersamfundet i Trondhjem 
hundre år, noe som naturligvis ble feiret. De ti første 
dagene i oktober ble fylt av teater, konserter, kurs 
og Samfundsmøter for å markere den livsglade 
hundreåringen.

En av hovedbestanddelene i jubileumsfeiringen var 
SITs musikal ”Hei, ny dag!”, skrevet av Stian Hovland 
Pedersen og Marianne Meløy. Musikalen var basert 
på musikken til Knutsen & Ludvigsen, og ble spilt i 
Storsalen 13 ganger i perioden 1.-16. oktober.

Styret arrangerte to festmøter i løpet av jubileet. På selve 
stiftelsesdagen 1. oktober ble jubileumsfeiringen åpnet 
med pomp og prakt i Storsalen. H.K.H. Kronprinsen var 
til stede og gratulerte Samfundet på hundreårsdagen, 
sammen med blant andre statsråd Tora Aasland, 
fylkesmann, fylkesordfører, ordfører, rektorer ved 
byens universitet og høyskoler og en rekke andre 
prominente gjester. En uke senere, fredag 8. oktober, 
ble det arrangert Historisk festmøte i Storsalen. Her fikk 
vi innledninger fra tre medlemmer som hadde deltatt 
på Samfundet i hver sin epoke – Haakon Sørbye, Odd 
Einar Dørum og Mari Raunsgard.

Under jubileet ble det også avholdt et ordinært 
Samfundsmøte. Carl I. Hagen besøkte Storsalen tirsdag 
5. oktober og delte tankene sine med studentene.

Det øvrige programmet for jubileet kan beskrives som 
en intensivversjon av Studenterwsamfundets mer eller 
mindre faste aktiviteter. Edgar hadde tirsdagsquiz, 
Lillelørdag live og Edgar Sessions. I løpet av uken ble 
det dessuten arrangert cognac- og champagnekurs på 
Samfundet.

Klubbstyret og Lørdagskomitéen arrangerte konserter 
flere ganger i løpet av jubileet, med artister som Kings 
of Convenience, Lucy Swann, Lars Vaular og Razika. 
I tillegg til dette samarbeidet disse gjengene om å 
arrangere Battle of the Bands, en konkurranse om å bli 
kåret til Trondheims beste studentband. Konkurransen 
gikk av stabelen mandag 4. oktober.

Også Studentersamfundets egne kunstneriske gjenger fikk vist 
hva de kan – Musikerlåfte’ hadde konsert i Storsalen lørdag 
2. oktober, mens Strindens Promenade Orchester og Candiss 
hadde konserter på henholdsvis Knaus og Sangerhallen i 
løpet av uka. Også Pirum fikk vist seg frem. I samarbeid med 
Studentersamfundets Symfoniorkester fremførte de ”Til vår 
røde runde” for en fullsatt Storsal lørdag 9. oktober.

Kulturutvalget arrangerte Excenteraften om Facebook i Klubben 
torsdag 7. oktober. I tillegg stod de for et dobbeltarrangement 
i Storsalen søndag 3. oktober: Bokslipp og filmvisning. 
Jubileumsboken til Samfundet, ”Engasjement og begerklang”, 
ble presentert av forfatter Jan Thomas Kobberrød i den 
første delen av arrangementet. Etterpå fikk publikum se en 
førpremiere på NRKs dokumentar ”Kjærlighetens hus”, som 
handler om Samfundet og som ble sendt på NRK1 noen dager 
senere.

I tillegg til jubileumsboken sørget Kafé- og serveringsgjengen 
også for at det ble produsert en egen cognac spesielt 
for Samfundet. Cognacen ble produsert i Frankrike, og 
produsenten presenterte selv jubileumsdrikken i nye Lyche på 
hundreårsdagen 1. oktober.

Den mest synlige markeringen for bygningsmassens del var 
renoveringen av Lyche – Studentersamfundets hundreårsgave 
til seg selv. Restauranten ble pusset opp i august og september, 
og ble høytidelig åpnet på hundreårsdagen 1. oktober 2010. 
Det nye konseptet for Lyche er en à la carte-restaurant med 
et smalt men smakfullt utvalg av tapas, småretter og middag. 
Også drikkemenyen ble betydelig utvidet, med større 
fokus blant annet på drinker. Interiøret i restauranten ble 
totalforvandlet; både gulv, tak, romløsning og møblering har 
blitt annerledes enn det tidligere interiøret i Lyche.
Nye Lyche vil bli tilknyttet det nye trappeløpet og heisen på 
søndre side når dette står ferdig høsten 2011.

I forbindelse med jubileumsfeiringen fikk Samfundet en rekke 
gaver. Mange av disse var pengegaver som skal gå til 
prosjektet som skal bidra til en ny heis og bedre tilgjengelighet. 
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0 I kjølvannet av Barack Obamas mottagelse av Nobels 

fredspris, startet våren 2010 med møtet ”Obama-o-
rama”, som gav Storsalen et innblikk i hva som egentlig 
er så spesielt med USAs nyeste president. I februar kom 
NRK-korrespondent Sidsel Wold direkte fra opptøyer i 
Iran, for å møte menneskerettighetsaktivist Mahmood 
Amiry-Moghaddam til diskusjon om atomvåpen, 
statsreligion, likestilling og mulighetene for en ny iransk 
revolusjon.

Utover våren gjestet flere kjente personligheter 
Storsalen. Magnus Marsdal møtte Torbjørn Røe Isaksen 
til klassisk politisk debatt, Hanne Nabintu Herland 
beskyldte feminister for undertrykkelse av menn, Petter 
Stordalen fortalte sin livshistorie, og Stig Inge Bjørnebye 
diskuterte psykisk helse med Leif Edward Ottesen 
Kennair. Våren 2010 var også tiden da jordskjelvet i 
Haiti sjokkerte verden, og da Mads Gilbert og Børge 
Brende kom til Samfundet for å dele sine erfaringer, ble 
de møtt av en fullsatt og engasjert Storsal.

Høsten 2010 startet med et festmøte viet studietilværelsen 
og livet som student og studerende. Innlederne Mina 
Hadjian, Mari Raunsgard og
Stian Carstensen fortalte alle om sin studietid. Kvelden 
ble avsluttet med legendarisk allsang akkompagnert av 
Stian Carstensen på trekkspill i Edgar.

Homofiles rettigheter ble satt på dagsorden i møtet 
“Homokamp”. Norske Arnfinn Nordbø og ugandiske 
Kasha Jacqueline fortalte sine ulike historier.

Christian Borch og Anders Todal Jenssen innledet om 
kapitaliseringen av media og samfunnsdebatten under 
møtetittelen “Sannhet til salgs”.

Kai Eide gjestet storsalen med “Beretningen fra Afghanistan”, 
og Odd Karsten Tveit skapte stor debatt i Storsalen da han 
fortalte fra sin bok “Libanon farvel”. Ole Torp og Torbjørn 
Færøvik delte senere i semesteret sine betraktninger om ”Kina 
– midtens” rike.

I løpet av høstsemesteret hadde vi også to samarbeidsmøter, 
hvorav Café NordSør var først ute med et møte om FNs 
tusenårsmål i september. Senere, i november, samarbeidet vi 
med ISFiT 2011 om et møte om internasjonale handelsavtaler 
for medisiner.

Høsten 2010 var fylt med ytterligere to festmøter. Møtet “Vi 
feirer norsk musikk” ble gjestet av hele Norges bestefar, Odd 
Børretzen, og Mari Garås Monsson fra P3.

Knut Nærum fylte Storsalen til bristepunktet med sin herlig 
sarkastiske raljering over kjendisenes stjernestatus i dagens 
Norge. Høstens definitivt mest populære møte fylte Storsalen 
med opp imot 700 besøkende. Generelt sett var høstens møter 
preget av godt oppmøte, noe Styret er svært fornøyd med.
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Lørdagskomiteen, er arrangører av alt som skjer på 
fredags- og lørdagskvelden, foruten Samfundsmøtet. 
En stor del av dette arbeidet består av å booke og 
arrangere konserter på Samfundets tre konsertscener - 
Storsalen, Klubben og Knaus. 

Storsalen er Husets bankende hjerte og største scene. 
I 2010 presenterte vi store navn i et bredt spekter, 
både fra innland og utland. Nasjonale artister som 
Susanne Sundfør, Kvelertak, Karpe Diem og Kings of 
Convenience sørget alle for utsolgt Storsal. Ellers var 
året i stor grad preget av danske og svenske artister 
som Mew, Volbeat og Johnossi, som fikk det til å koke 
i Storsalen.

Klubben, Husets mellomstore scene og rockebule, er 
scenen for artister på vei opp og frem. I 2009 kunne 
vi by på cirkus rockerne i Major Parkinson, danske 
Nephew og Yoga Fire var så suprekule med kniv at 
gulvet gynget. 

På Knaus, Husets minste scene, gir vi publikum sjansen 
til å oppdage sitt nye favorittband før den gemene 
hop har oppdaget de. Knausprogrammet for 2010, 
var tettpakket med navn vi har tro på at vil vokse seg 
store i årene som kommer. Proviant Audio, Ratzika, 
Honningbarna, Casa Murilo og Buckaduzz var noen 
av dem. 

I tillegg til konserter er det også Klubbstyret og 
Lørdagskomiteen som sørger for fulle dansegulv rundt 
om på Huset. Dette gjøres blant annet ved å skaffe 
DJer til alle lokalene, samt å arrangere en temafest i 
ny og ne.
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og jubilanten feiret med et innholdsrikt år med fem forestillinger 
og Kunst under press (KUP).
«Feite menn i  skjørt» av Nicky Silver startet vårsemesteret 
med et komisk, men tragisk og grotesk drama om forholdet 
mellom mor og sønn. Deretter fulgte en historie om idealismens 
kamp mot reklamen - «Faust og reklamekabareten» av 
Christian Lollike ble spilt på Knaus i april. I tillegg satte vi 
opp to mindre oppsetninger våren 2010 - «Buktsjåing» og 
«Hurlumhei». Begge var nynorske versjoner av populære TV-
serier, henholdsvis Baywatch og Bonanza.

KUP, for anledningen kalt JubelKUP, stod for kunstneriske 
innslag på tre samfundsmøter i vår: «Obama-o-rama», 
ledervalget og på festmøtet 17. mai. Her satte de opp gamle 
revynumre i anledning hundreårsjubileet. I tillegg gjennomførte 
de kunstneriske innslag på «Utdrag fra Bikubesesong» av 
Frode Grytten og en monologforestilling på Bakscenen.

 Høsten 2010 var scenen i Storsalen satt for SITs store 
jubileumsforestilling «Hei ny dag!». Dette var en Knutsen &  
Ludvigsen-musikal som SIT fikk skrevet og satt opp i Storsalen 
i forbindelse med hundreårsjubileet. Det var en hyllest til 
Samfundet, alle studenter i Trondheim og selvfølgelig den 
fantastiske musikken til to av SITs gamle travere, Øystein 
Dolmen og Gustav Lorentzen. I tillegg hadde JubelKUP denne 
høsten kunstnerisk innslag på samfundsmøtet «Kina – midtens 
rike», samt underholdning på ISFiTs gladiatorfest og NTNUIs 
hundreårsgalla.
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Kulturutvalget jobber med å skape et bredere kulturtilbud på 
SKulturutvalget er med på å utforme Samfundets kulturtilbud 
og har arrangementer fra søndag til torsdag. Gjennom de 
siste årene har det blitt noen faste arrangementer, men det 
jobbes stadig med nye konsepter. 
 
EXCENTERAFTEN

Excenteraften er en populærforelesning som ble startet opp i 
1946 med mål om en ”åndelig gjenreisning av land og folk”. 
I 2010 ble tradisjonen hold ved like med Excenteraftener 
om blant annet ”Facebook ”med Berit Skog, ”Vampyrer 
i populærkulturen” med Eirik Frisvold Hansen og ”Aktiv 
dødshjelp” med Stein Kaasa. 
 
BOKSTAVELIG TALT

Bokstavelig talt har tradisjonelt sett vært et arrangement 
der studentene har fått møte både store forfattere og nye, 
spennende spirer.  I år ble det eksprimentert litt med konseptet 

og det ble arrangert blant annet en litteraturkonsert 
med Kjersti Annesdatter Skomsvold og Kim André 
Rysstad og Poesislam med Torstein Hyl fra Side Brok. I 
tillegg hadde man mulighet til å møte Pedro Carmona-
Alvarez og Maria Amelie i en mer tradisjonell setting. 

SCENESHOW

Studentersamfundet har etter hvert etablert seg som 
en arena for Trondheims stand-upkomikere. Gjennom 
2009 har den lattermilde student samlet seg i stim hver 
kveld Samfundet arrangerer stand-up. 

Kulturutvalget arrangerer også improvisasjonsteater 
jevnlig i samarbeid med teatergruppen 
Improoperatørene. Improoperatørene har i 2009 fylt 
Klubben med en lystig strøm av spontane utbrudd og 
absurde replikker. 
 
STUDENTERSAMFUNDETS FILMKLUBB

Filmklubben blir drevet av Kulturutvalget og har 
visninger av 35mm-filmer stort sett hver søndag kveld. 
Noen av høydepunktene i 2010 var ”Uten en tråd”, ”A 
Clockwork Orange” og ”Psycho”.  ”The Rocky Horror 
Picture Show” hadde sin tradisjonelle oppsetning og 
det ble julestemning i Storsalen 1. Desember med 
Disney-klasikkere og ”Et førjulsmareritt”. 
 
Høsten 2010 ble det dessuten arrangert norsk-
filmfestival over tre dager. Høydepunktene herfra var 
”Flåklypa”, ”Lasse og Geir” og seminar med Anita Killi. 
 
ANDRE ARRANGEMENTER

Som året før fikk Trondheims studenter trimmet 
lattermusklene med Improshow i Klubben og Stand-up 
i Storsalen.  Foruten de faste arrangementene ble det 
i 2010 arrangert en del kurs blant annet i tegning og 
meditasjon og øl. Trondheim Jazzorkester holdt konsert 
i Storsalen.
 
SMAL-I-HOVE-FESTIVALEN

Festivalen som gikk over tre dager i mars skulle være 
en oppfølger til Siv Jensen-festivalen i 2008 og en 
hyllest til orginalitet og kunstnerisk ambisiøse uttrykk. 
På programmet stod blant annet flere jazz- og klassisk 
musikkkonserter, teaterforestillinger med ”Kunst under 
press” og preformance i Rundhallen med ”Små Grå”. I 
forbindelse med festivalen ble en av rotundene dekorert 
av gatekunstnerne ”Skurktur”. 
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Samfundets åtte barer, samt kaféen Edgar og restauranten 
Lyche. De sistnevnte har sammen med Daglighallen åpent 
hver dag, mens øvrig bardrift er konsentrert til hovedsakelig 
fredager og lørdager. KSG sørger også for utleie av lokaler 
til eksterne arrangementer, for eksempel linjeforeningsfester, 
middagsselskaper og bedriftspresentasjoner.

I Finansstyrets vedtak 22.10.2009 ble det besluttet at Kaféene 
i Studentersamfundet (KiSS) og Serveringsgjengen (SG) 
innen utgangen av april 2010 skulle opprette et felles styre, 
og partene bestemte seg videre for å foreta en fullstendig 
sammenslåing av gjengene. I januar 2010 var det derfor et 
styre satt sammen av medlemmer fra begge gjenger, som tok 
fatt på oppgaven med å sørge for Samfundets serverende 
drift. 2010 har i stor grad vært preget av ringvirkninger og 
konfliktløsing i kjølevannet av dette. Ett år etter sammenslåingen 
av SG og KiSS er de fleste barnesykdommene forsvunnet, og 
KSG har i stor grad blitt en velfungerende og godt etablert 
gjeng på Huset. 

Våren 2010 ble det etablert ei kulturgruppe i KSG som 
arbeider med å gi et kulturtilbud i Edgar på hverdager. 
Arrangementer som har slått godt an er Jazz- og vinkvelder 
og Edgar Sessions. Tirsdagsquizen er fortsatt veldig populær. 
I tillegg har vi hatt torsdagsåpent i Strossa, med varierende 
suksess. Vi har nå sluttet med dette, men har fortsatt tilbud 
til linjeforeninger hvor vi holder åpent for dem og KSG 
bemanner barene. 

Øltankrommet ble sommeren 2010 flyttet fra Bodegaen til Lyche, 
og kapasiteten økte fra 6000 l til 8000 l. Denne flyttingen har 
gjort tankrommet mer funksjonelt både med tanke på logistikk og 
ølkvaliteten på Huset.
Første semester av 2010 viste ingen forbedring i omsetning eller 
besøkstall i Lyche, og den lenge etterlengtede oppussingen ble derfor 
satt i gang. Det ble vedtatt som Samfundets jubileumsgave til seg selv. 
I august startet arbeidet med å rive og pusse opp, og lokalet sto ferdig 
til jubileumsåpningen 1. oktober.

I tråd med den nye stilen i lokalet, ble også barkonsept og meny 
totalforandret. Nye Lyche skulle være et attraktivt sted også for studenter 
og andre i byen som ikke bruker Samfundet til vanlig. Den gamle 
menyen med dagens middag ble forkastet til fordel for en à la carte-
meny. Denne inneholder blant annet en veldig populær hamburger 
og eksklusivt iberisk svin, men har likevel har studentvennlige priser. 

Da Lyche fikk en tydeligere matprofil, ønsket vi også at Edgar 
skulle utvikle sitt konsept enda mer. Det ble derfor kjøpt inn en flott 
baristamaskin, slik at Edgar kan servere skikkelig baristakaffe, samt 
gitt kursing i bruk av denne fra en kaffebar i byen.

Vi har sett en økning i besøkstallene på hverdager og ser at folk bruker 
Samfundet som mer enn bare en arena for store konserter og uteliv i 
helgene. Alt i alt har hverdagstilbudet for gjestene på Samfundet blitt 
forbedret i 2010, og dette er noe det vil jobbes mer med i året som 
kommer.
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I løpet et år skjer det mye som er av interesse for byens studenter, 
og mediegjengene prøver gjennom sitt daglige arbeid å kunne gi 
Trondheims studenter et best mulig medietilbud.

Studentavisa Under Dusken ble gitt ut 16 ganger i 2010, med et 
gjennomsnittlig opplag på 10.125 per utgivelse. Redaksjonen driver i 
tillegg nettavisen underdusken.no.
Radio Revolt har i 2010 produsert radio på FM100.0 og FM106.2, 
gjennom en nisjekonsesjon som deles med andre aktører. I tillegg 
produserer Radio Revolt døgnkontinuerlig nettradio og nedlastbare 
podkaster tilgjengelig på radiorevolt.no. 
Student-TV har gjennom nettstedet stv.no levert omtrent 10 nettsaker 
i uken. Av høydepunkter kan det nevnes at Student-TVs parodi av 
NRK-programmet Trekant, ble den mest sette saken på kjendis.no i 
2010. Student-TV gjorde også mange flerkameraproduksjoner av 
Samfundsmøter og konserter i Storsalen.

Studentmediene som helhet har i løpet av 2010 jobbet spesielt med 
fokusområdene ”Sterk på nett”, ”Annonsesalg” og ”Mediegjengene 
på Samfundet”. Målet med sistnevnte er å sørge for at mediegjengene 
opprettholder et godt forhold til resten av huset. Dette er spesielt viktig 
siden medienes primære arbeidsplass er utenfor Samfundet.
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Noter 2010 2009 2008

Driftsinntekter
Leieinntekter 2 086 240 1 876 445 1 873 061

Medlemskontingent 2 762 144 3 376 147 2 460 137

Arrangementsinntekter 6 739 674 5 661 884 5 789 540

Fondsinntekter 6 728 985 4 154 842 6 701 123

Serveringsinntekter, mv. 14 224 860 12 060 423 13 394 589

Andre inntekter 1 776 178 1 847 804 1 935 981

Bevilgning NTNU 1 700 000 1 700 000 1 700 000

Sum driftsinntekter 36 018 080 30 677 545 33 854 431

Driftskostnader
Vareforbruk 8 104 729 7 341 524 7 954 376

Personalkostnader 7 6 976 564 5 630 302 6 036 823

Drift og vedlikehold 6 486 248 5 708 333 6 296 552

Driftskostn arr 6 565 454 6 232 521 6 095 804

Administrasjon 3 137 459 2 408 573 2 329 924

Drift/forpleining gjenger 155 210 161 487 227 191

Bevilgninger fra fond 521 471 801 028 539 195

Ordinære avskrivninger 4 1 010 906 904 455 892 947

Tap på krav 56 453 22 165 119 340

Sum driftskostnader 33 014 494 29 210 388 30 492 152

Driftsresultat 3 003 586 1 467 157 3 362 279

Finansposter
Finansinntekter 142 341 298 721 671 958

Finanskostnader -250 430 -185 152 -500 671

Netto finansposter -108 089 113 569 171 286

Resultat før skattekostnad 2 895 497 1 580 725 3 533 565

Skattekostnad 9 30 248 26 341 15 015

Årsresultat 2 865 249 1 554 384 3 518 550

Studentersamfundet i Trondhjem resultatregnskap 31.12.2010
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Note 0 Regnskapsprinsipper

Generelt

Konsolidering og regnskapsomfang

Det oppsatte regnskapet for Studentersamfundet består av regnskap for bygningsdrift, servering og overnatting,

fondsforvaltning og arrangementsvirksomhet. Det føres separate regnskap for de tre virksomhetene

og disse er konsolidert i det samlede regnskapet. Aktiviteten i gjengene IT-komiteen, Diversegjengen,

Layout Info Marked, Videokomiteen, Serveringsgjengen, kafegjengen og Trondheim Interrailsenter inngår 

i førstnevnte delregnskap, Driftsregnskapet. Arrangementsregnskapet består av Styret, Klubbstyet, 

Lørdagskomiteen, Kulturutvalget, Regi og Forsterkerkomiteen. Dette regnskapet er fra og med 2006

medtatt i Studentersamfundets regnskap.

Studentersamfundet i Trondhjem deltar i felles kontrollert virksomhet i selskapet Mediastud AS med 50%

eierandel. Virksomheten er ikke konsolidert i regnskapet. 

Regnskapsprinsipper

Eiendeler knyttet til virksomhetens driftsaktiviteter er klassifisert som omløpsmidler. Den samme regelen 

gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til virksomhetens driftsaktiviteter, 

er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstids-

punktet. Fordringer mot øvrige gjenger og foreninger i Studentersamfundet er betraktet som omløpsmidler.

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som

de leveres.

Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes 

ikke å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kundefordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres 

på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Øvrige fordringer er oppført til pålydende.

Note 1 Kasse, bank og postgiro.

Medtatt her er bundet bankinnskudd til skattetrekksmidler med kr. 460 110

Skyldig skattetrekk per 31.12.2010 var kr 333.753,-

Note 2 Fordringer og kortsiktig gjeld

Kundefordringer 1 489 788

Andre fordringer 693 255

Fradrag til dekning av påviselig tapsrisiko -160 000

Sum fordringer 2 023 042

Det er ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter 31.12.2010.

Herav kundefordringer mot UKA-11 på kr 208 261,-  

Leverandørgjeld 469 320

Annen kortsiktig gjeld 1 366 514

Sum kortsiktig gjeld 1 835 834

Note 3 Aksjer
Aksjekapital Pålydende Antall Bokført Eierandel

(1000 kr.) (kr.) aksjer verdi (%)

Storebrand ASA 1 385 749 5 7 868 188 204 0

Mediastud AS 120 1 000 60 60 000 50

Samfundets Støtter AS 100 1 000 100 106 190 100

Sum bokført verdi 354 394

Markedsverdien av aksjeposten i Storebrand ASA var pr 31.12.10 kr. 346 192,-
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Note 4 Varige driftsmidler
Ikke avskr Aktiverte

Mask/inv Bygninger bygning/tomt kostnader Sum

Anskaffelseskost 1.1 1 075 334 1 850 000 1 841 193 2 912 563 7 679 090

Tilgang i år 559 395 0 0 4 913 762 5 473 157

Avgang i år 0 0 0 0 0

Oppskrivninger 0 1 839 040 0 0 1 839 040

Kostpris 31.12 1 634 729 3 689 040 1 841 193 7 826 325 14 991 287

Akk. avskrivninger 1.1 -725 611 -2 353 597 0 -1 343 715 -4 422 922

Ord. avskrivninger i år -242 589 -110 671 0 -657 646 -1 010 906

Bokført verdi 31.12 * 666 530 1 224 772       1 841 193 5 824 964 9 557 459

Avskrivningssats 10 - 33 % 3 - 8 % 0 % 10 - 20 %

Note 5 Gjeld og garantiforpliktelser

Lånesaldo Pantesikret Forfall senere

Betinget pantegjeld består av andel enn 31.12.10

Jubileumsfond av 1960 (*) 1 485 700 1 485 700 1 485 700

Studentsamskipnadens Sikringsfond (**) 8 842 000 8 842 000 8 842 000

Sum 8 842 000 8 842 000 8 842 000

(*)   Rente og avdragsfrie sålenge Elgesetergt. 1 eies av Studentersamfundet.

(**) Oppjusteres årlig med økning i byggekostnadsindeksen.

Betinget pantegjeld er sikret med pant i Studentersamfundets eiendommer.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld:

Elgesetergt. 1 1 224 772

Sum 1 224 772

Note 6 Bundne fonds består av
2010 2009

Georg Sverdrups fond 23 673 23 636

Jubileumsfondet av 1985 1 170 733 1 168 956

Kampfond 130 000 130 000

Arrangørfond (*) 1 371 394 1 369 194

Sceneteknisk investeringsfond 2 734 398 2 570 235

Storebrands fond 737 277 736 767

UKE-fond 19 500 150 17 274 264

Sum 25 667 624 23 273 051

De bundne fondene forvaltes av Finansstyret i henhold til egne statutter for hvert enkelt fond.

*Tidligere klubbstyrets fond

Note 7 Lønn, antall ansatte, ytelser til tillitsvalgte og revisor

2010 2009

Lønninger 5 528 531 4 586 249

Arbeidsgiveravgift 842 853 708 629

Pensjonskostnader 395 918 154 576

Andre ytelser 209 262 180 848

Lønnskostnader 6 976 564 5 630 302

Det var 7 heltidsansatte og 30 deltidsansatte ved utgangen av 2010. Virksomheten har i regnskapsåret sysselsatt totalt

13 årsverk. Det er ikke utbetalt honorar eller gitt annen godtgjørelse til medlemmer av Finansstyret i 2010.

Daglig leder gikk ut i fødselspermisjon fra og med 03. juni 2010. Inntill den tid ble det gitt en godtgjørelse til daglig leder

på kr 234 081,- i lønn og kr 289,- i andre ytelser. Vikarierende daglig leder var ansatt fra 15. mai 2010 og ut året.

Godtgjørelsene for denne perioden har vært på kr 209 999,- i lønn, kr 289,- i andre ytelser og kr 2100,- til dekning av

elektrisk kommunikasjon.

Studentersamfundet har pensjonsavtale med de ansatte som er finansiert gjennom forsikringsselskap. 

Innbetalinger til premier og pensjonsfond utgiftsføres som personalkostnader. 

Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er til sammen 17 personer

NOTER TIL REGNSKAP FOR 2010

Note 0 Regnskapsprinsipper

Generelt

Konsolidering og regnskapsomfang

Det oppsatte regnskapet for Studentersamfundet består av regnskap for bygningsdrift, servering og overnatting,

fondsforvaltning og arrangementsvirksomhet. Det føres separate regnskap for de tre virksomhetene

og disse er konsolidert i det samlede regnskapet. Aktiviteten i gjengene IT-komiteen, Diversegjengen,

Layout Info Marked, Videokomiteen, Serveringsgjengen, kafegjengen og Trondheim Interrailsenter inngår 

i førstnevnte delregnskap, Driftsregnskapet. Arrangementsregnskapet består av Styret, Klubbstyet, 

Lørdagskomiteen, Kulturutvalget, Regi og Forsterkerkomiteen. Dette regnskapet er fra og med 2006

medtatt i Studentersamfundets regnskap.

Studentersamfundet i Trondhjem deltar i felles kontrollert virksomhet i selskapet Mediastud AS med 50%

eierandel. Virksomheten er ikke konsolidert i regnskapet. 

Regnskapsprinsipper

Eiendeler knyttet til virksomhetens driftsaktiviteter er klassifisert som omløpsmidler. Den samme regelen 

gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til virksomhetens driftsaktiviteter, 

er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstids-

punktet. Fordringer mot øvrige gjenger og foreninger i Studentersamfundet er betraktet som omløpsmidler.

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som

de leveres.

Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes 

ikke å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kundefordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres 

på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Øvrige fordringer er oppført til pålydende.

Note 1 Kasse, bank og postgiro.

Medtatt her er bundet bankinnskudd til skattetrekksmidler med kr. 460 110

Skyldig skattetrekk per 31.12.2010 var kr 333.753,-

Note 2 Fordringer og kortsiktig gjeld

Kundefordringer 1 489 788

Andre fordringer 693 255

Fradrag til dekning av påviselig tapsrisiko -160 000

Sum fordringer 2 023 042

Det er ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter 31.12.2010.

Herav kundefordringer mot UKA-11 på kr 208 261,-  

Leverandørgjeld 469 320

Annen kortsiktig gjeld 1 366 514

Sum kortsiktig gjeld 1 835 834

Note 3 Aksjer
Aksjekapital Pålydende Antall Bokført Eierandel

(1000 kr.) (kr.) aksjer verdi (%)

Storebrand ASA 1 385 749 5 7 868 188 204 0

Mediastud AS 120 1 000 60 60 000 50

Samfundets Støtter AS 100 1 000 100 106 190 100

Sum bokført verdi 354 394

Markedsverdien av aksjeposten i Storebrand ASA var pr 31.12.10 kr. 346 192,-



21

Note 4 Varige driftsmidler
Ikke avskr Aktiverte

Mask/inv Bygninger bygning/tomt kostnader Sum

Anskaffelseskost 1.1 1 075 334 1 850 000 1 841 193 2 912 563 7 679 090

Tilgang i år 559 395 0 0 4 913 762 5 473 157

Avgang i år 0 0 0 0 0

Oppskrivninger 0 1 839 040 0 0 1 839 040

Kostpris 31.12 1 634 729 3 689 040 1 841 193 7 826 325 14 991 287

Akk. avskrivninger 1.1 -725 611 -2 353 597 0 -1 343 715 -4 422 922

Ord. avskrivninger i år -242 589 -110 671 0 -657 646 -1 010 906

Bokført verdi 31.12 * 666 530 1 224 772       1 841 193 5 824 964 9 557 459

Avskrivningssats 10 - 33 % 3 - 8 % 0 % 10 - 20 %

Note 5 Gjeld og garantiforpliktelser

Lånesaldo Pantesikret Forfall senere

Betinget pantegjeld består av andel enn 31.12.10

Jubileumsfond av 1960 (*) 1 485 700 1 485 700 1 485 700

Studentsamskipnadens Sikringsfond (**) 8 842 000 8 842 000 8 842 000

Sum 8 842 000 8 842 000 8 842 000

(*)   Rente og avdragsfrie sålenge Elgesetergt. 1 eies av Studentersamfundet.

(**) Oppjusteres årlig med økning i byggekostnadsindeksen.

Betinget pantegjeld er sikret med pant i Studentersamfundets eiendommer.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld:

Elgesetergt. 1 1 224 772

Sum 1 224 772

Note 6 Bundne fonds består av
2010 2009

Georg Sverdrups fond 23 673 23 636

Jubileumsfondet av 1985 1 170 733 1 168 956

Kampfond 130 000 130 000

Arrangørfond (*) 1 371 394 1 369 194

Sceneteknisk investeringsfond 2 734 398 2 570 235

Storebrands fond 737 277 736 767

UKE-fond 19 500 150 17 274 264

Sum 25 667 624 23 273 051

De bundne fondene forvaltes av Finansstyret i henhold til egne statutter for hvert enkelt fond.

*Tidligere klubbstyrets fond

Note 7 Lønn, antall ansatte, ytelser til tillitsvalgte og revisor

2010 2009

Lønninger 5 528 531 4 586 249

Arbeidsgiveravgift 842 853 708 629

Pensjonskostnader 395 918 154 576

Andre ytelser 209 262 180 848

Lønnskostnader 6 976 564 5 630 302

Det var 7 heltidsansatte og 30 deltidsansatte ved utgangen av 2010. Virksomheten har i regnskapsåret sysselsatt totalt

13 årsverk. Det er ikke utbetalt honorar eller gitt annen godtgjørelse til medlemmer av Finansstyret i 2010.

Daglig leder gikk ut i fødselspermisjon fra og med 03. juni 2010. Inntill den tid ble det gitt en godtgjørelse til daglig leder

på kr 234 081,- i lønn og kr 289,- i andre ytelser. Vikarierende daglig leder var ansatt fra 15. mai 2010 og ut året.

Godtgjørelsene for denne perioden har vært på kr 209 999,- i lønn, kr 289,- i andre ytelser og kr 2100,- til dekning av

elektrisk kommunikasjon.

Studentersamfundet har pensjonsavtale med de ansatte som er finansiert gjennom forsikringsselskap. 

Innbetalinger til premier og pensjonsfond utgiftsføres som personalkostnader. 

Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er til sammen 17 personer

med i Studentersamfundets pensjonsordning per 31.12.2010. Fondet er redusert med kr. 15 532,- i 2010 som en følge

av at pensjonsforsikringspremier er trekt fra fondet. Innestående på premiefond pr. 01.01.11 er kr. 1 058 923.

Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr. 107 500,-. I tillegg kommer bistand og rådgivning

med kr 22 565,- og utlegg BDO Advokat med kr 1 000,-.

Note 8 Andre forhold
Studentersamfundet har bidratt med 25 % av grunnkapitalen i "International Student Festival in Trondheim" 

ved stiftelsen i 1990. Ved etableringen ble det tegnet grunnkapital på kr. 100.000,-. Vår andel er ført ut av

balansen i 1999 da stiftelsens midler ihh. til vedtektene ved eventuell oppløsning skal overføres til et fond som

skal disponeres av kollegiet ved NTNU til formål som beskrevet i formålsparagrafen for stiftelsen ISFIT.

Note 9 skattekostnad

Dette er i sin helhet formueskatt

Note # Forpliktelse avtalefestet pensjon 

Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter 

den gamle ordningen fram til 31.12.2010. Ved avviklingen av den gamle ordningen viste det seg å være en 

betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom 

fortsatt innbetaling av premie de neste fem årene. Studentersamfundets andel av denne underdekningen er estimert 

og avsatt i regnskapet per 31.12.2010. 
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