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Restauranten Lyche har i år hatt rekordomsetning. Aldri før 
har Samfundet hatt like mange besøkende i et lokale over så 
lang tid! I tillegg har Profil hatt Klubben som fokusområde 
i høst, noe som har resultert i en kraftig oppsving i lokalets 
omsetning.

Samfundsmøtene har vært godt besøkt dette året. Tema 
som det har vært fokusert på er bl.a Higgs bosonet, 
problematikken rundt overbefolkning, tegneserier og 
asylbarn i Norge. Innledere som Johan Galtung, Håvard 
Tjora, Sissel Wold, Mats Gilbert og Sigbjørn Johnsen 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 
og jazz - og vinkveld er svært populært.

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. Gjennom 
2012 har Finansstyret aktivt brukt Samfundsmøtene til å 
informere medlemmene om ulike prosjekter, noe som har 
gitt et positivt utslag i kommunikasjonen på Huset.

Samfundet har i år også hatt veldige gode søkertall til våre 
frivillige verv. Dette kan være en pekepinn på at Samfundet 
har en økende popularitet blant Trondheimsstudentene, og 
at frivilligheten står sterkere enn noen gang.

2012 har markert Samfundet som en sprek, vital og høyst 
levende 102 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,

Linn Christin Haugen
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Kjære medlem,

2012 har vært et begivenhetsrikt år for Studentersamfundet 
i Trondhjem. Vi har brukt mye tid, krefter og penger på å 
realisere store prosjekter og vi har arrangert tradisjonsrike, 
viktige arrangementer for Samfundets medlemmer.

Våren startet med Bydagen. Bydagen er Samfundets gave 
til byen og i år satte vi farge på byen ved å male en rød 
linje gjennom hele bysenteret i Trondheim. Denne linjen 
strekker seg over 4 km og har QR koder langs viktige 
turistattraksjoner slik at Trondheim kan profileres på en 
artig måte mot byens befolkning og turister på besøk.

Et av de store prosjektene Samfundet har gjennomført i år 
er ferdigstillelsen av den nye hverdagsinngangen, Søndre 
Side. Åpningen av Søndre Side markerte at Samfundet nå 
endelig er blitt tilgjengelig for alle Trondheims studenter; 
også de som har funksjonsnedsettelser.

I november i år gjestet ”De Sorte Faars Ridder Skab” 
igjen Studentersamfundets Store sal. Lambslåelsen av nye 
riddere ble markert i ekte Samfundetstil med mye pomp 
og prakt samt tant og fjas. Festlighetene varte i 2 dager til 
ende og resulterte i sju nye riddere.



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.
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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) 
Markedsføringsgjengen (2003) 
Videokomiteen (2004)

AS MEDIASTUD 
Under Dusken (1914) 
Studentradion (1984) 
Student-TV (1991) 
 
FESTIVALER 
UKA (1917) 
ISFiT (1990)

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)

ØVRIGE GRUPPERINGER 
Arkivet (1910) 
Studentersamfundets plateselskap 
Studentersamfundets byggekomité 
Vedlikeholdsgruppa 
Propheten 
Trondheim InterRail Centre 
Gjengsekreteriatet 
Gjengsjefskollegiet 
Nybygg
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Samfundsmøtene på våren 2012 bød på noe for enhver 
smak. I januar kom Johan Galtung og snakket om Norge 
i krig og krig som middel for å oppnå demokrati. Videre i 
februar kom Per Valebrokk og Ida Wolden Bache til 
Storsalen for å diskutere annerledeslandet Norge i 
kjølvannet av finanskrisen. Noen dager senere ble Jørgen 
Espenes valgt til UKEsjef av Storsalen på UKEsjefvalget. 
Neste Samfundsmøte tok for seg befolkningsveksten i 
verden i sammenheng med at verdens populasjon 
passerte sju milliarder for første gang, med Helge Brunborg 
og Harald Kryvi på talerstolen. Februar ble avsluttet 
med et storslått festmøte om Harry Potter med oversetter 
Torstein Bugge Høverstad som innleder, og med valget 
av Linn Christin Haugen som ny leder for Samfundet på 
Ledervalget.

Mars ble åpnet med et samarbeidsmøte med ISFiT 
om handel for utvikling med Johan Hermstad. Etter et 
medlemsmøte der Samfundets medlemmer orienteres om 
Samfundets tilstand var det igjen klart for Festmøte, denne 

gangen i anledning St. Patricks day. Møtet ble i spektakulær 
stil kuppet av Studentersamfundets Interne Teater. Sist i 
mars kom Håvard Tjora og snakket om lærergjerningen 
og hans opplevelser med elever som sliter på skolen. 

April og mai bød på U-hjelp i utvikling med Thomas 
Hylland Eriksen og Eivind Fjeldstad, og et møte om 
Scientologikirken med Geir Isene og Asbjørn Dyrendal. I 
tillegg ble Samfundets årlige generalforsamling avholdt, 
og tradisjonen tro ble semesteret avsluttet med et storslått 
Festmøte på 17. mai. 

Høstsemesteret 2012 fikk en pangstart med fullsatt Storsal 
til Samfundsmøte om Higgs-bosonet med Bjarne Stuggu, 
Dr. Alex Read og Are Rechløw. I neste omgang var det 
studentøkonomien som var i fokus, da Hallgeir Kvadsheim 
og Magne Gundersen fra Luksusfellen kom og ga sine 
økonomitips. Fra lettbent økonomi gikk vi til ytringsfrihet 
i lukkede land med Sissel Wold, Tor Arne Alseth og John 
Peder Egenæs. 
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Til det første festmøte kom Tormod Løkling, Børge Lund og 
Inkalill for å snakke om tegneserier, der Børge Lund blant 
annet holdt et lite tegnekurs på storskjerm. Vi arrangerte 
Samfundetsmøte om solidaritet eller suppekjøkken 
i samarbeid med MedHum, med Bernt Apeland, 
Bjørn Amland og Mads Gilbert som innledere. Barn i 
asylpolitikken var neste tema ut, med Tooji som innleder og 
Geir J. Bekkevold, Per Sandberg, Henrik Kierulf og Ina Roll 
Spinnangr i det politiske debattpanelet. En debatt med høy 
temperatur og klare meninger.

Det var på tide å se ut i verden igjen, og vi satte dermed 
fokus på Europa og krisen i EU, belyst av Sigbjørn 
Johnsen og Knut Magnussen. På neste møte la vi fra oss 
virkeligheten i en skakket stund og dykket ned i Tolkiens 
Hobbiten på semesterets andre festmøte med Eilev Myhren 
og Nils Ivar Agøy som innledere. Så kom Arild Bøe, 
formann for Samfundet i 1972 og brakte Storsalen tilbake 
til det politiske 70-tallet på møte om Samfundetliv og 
nybygg, sammen med Jan Thomas Kobberrød i anledning 

Søndre Side-utbyggingen. Presidentvalget i USA gikk ikke 
upåaktet hen i det runde røde, og vi belyste det ved hjelp 
av Carmela Conroy og Bjørn Hansen, før miljøspørsmålet 
igjen ble satt på dagsorden på møtet om Kyotoavtalen 
med Sindre Stub og Snorre Valen. 

Så var det duket for høstens store begivenhet. Det Sorte 
Faars Ridderskab inntok igjen Storsalen 17. november for 
å lamslå sine nye riddere med prakt, opera og smalahove. 
Uken etter så vi på Mayakalenderens spådommer der Lars 
Pharo avblåste verdens undergang, mens Frank Aune åpnet 
for en verdensomspennende forandring. Tro og overtro til 
side kan det med sikkerhet fastslås at Samfundsmøtene 
i 2012 var både underholdende, tankevekkende og 
informative.  
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Klubbstyret er en tradisjonsrik arrangør av fredagskveldene 
på Samfundet. Sammen med Lørdagskomiteen sørger de 
året gjennom for å bringe de beste konsertene til huset, 
hver fredag og lørdag kveld. I året som gikk stod mange 
store navn på plakaten.

I 2012 fikk Storsalen, vår største og flotteste scene i hjertet 
av Samfundet, besøk av internasjonale storheter som In 
Flames, Opeth og Tinie Tempah  i tillegg til kjente og kjære 
musikkhelter som Kaizers Orchestra, Sirkus Eliassen, Son-
dre Lerche, DeLillos og Karpe Diem.

Klubben har i løpet av 2012 gjestet flere fremragende nor-
ske band. Blant dem finner vi Megaphonic Thrift og Samu-

el Jackson Five. Stjenreskuddene LidoLido, Young Dreams, 
Razika og Lemaitre og også besøkt Klubben i løpet av året.  

Samfundets minste scene, Knaus, gir deg muligheten til 
å oppdage ditt nye favorittband. I løpet av 2012 fikk 
blant annet Culkin , Kari Harneshaug, Honeytraps og 
LOVELOVELOVE spille gåsehud på Knaus-publikumet.  

I tillegg til store konsertopplevelser sørger Klubbstyret og 
Lørdagskomiteen også for DJer i alle lokalene, god musikk 
og dansegulv, hele helgen. Av temafester ga 2012 oss 
en glowstick-preget 90-tallsfest, en skremmende vellykket 
Halloweenfering så vel som den tradisjonelle ølfestivalen. 
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SIT, Studentersamfundets Interne Teater reiste våren 2012 
på Osloturné med UKErevyen «IMITI». Forestillingen var en 
enakter bestående av det beste fra UKA-11’s revy og ble 
satt opp på Chateau Neuf. På vårsemesteret ble det også 
satt opp teater på Knaus. I «The Ugly One» av Marius von 
Mayenburg møtte publikum verdens styggeste mann, og 
fikk være med på hans jakt på et vakkert ytre. I tillegg ble 
«Omformarar – eit karakterdrama av Mikkel Bukt», av SITs 
egne Bjørn Grimsmo og Mats Vium, satt opp i Storsalen. 
Her ble fenomenet «Transformers» tolket på nynorsk.

KUP var svært aktive dette vårsemesteret og  stod for 
kunstneriske innslag på fire Samfundsmøter: UKEsjefvalget, 
Harry Potter-festmøtet, Generalforsamlingen og Festmøtet  
på 17. mai. I tillegg bidro de med to innslag under 

«Morsomme dyr-festivalen»: «Dass miserables» og Flukta 
frå røyndomen».

SIT kuppet også Styrets St. Patrick-festmøte denne våren.

I høstsemesteret ble det vist to stykker på Knaus: «The 
Shape of Things» av Neil Labute, som henvendte seg til 
et studentpublikum med spørsmål om etikk og sannhet, 
og familieforestillingen «Den lille prinsen» av Antoine de 
Saint-Exupéry, hvor verden ses fra et utenomjordisk barns 
perspektiv.

Kup undeholdt på Samfundsmøtene om tegneserier, 
Hobbiten og om presidentvalget, og «Omformarar» ble 
satt opp på nytt under helgefestivalen LUKA.
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Kulturutvalget jobber  med å utforme Samfundets 
kulturtilbud og har arrangementer fra søndag til torsdag. 
Gjennom de   siste årene har det blitt en del 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 2012 ble tradisjonen holdt ved like med 
Excenteraftener om blant annet ”Hatretorikk” ved Asbjørn 
Dyrendal og Helge Høibraaten, og «Performancekunst» 
ved Constance Tenvik.

BOKSTAVELIG TALT
Bokstavelig talt har tradisjonelt sett vært et arrangement 
der studentene har fått møte både store forfattere og nye, 
spennende spirer. I 2011 innledet vi et samarbeid med 
Radio Revolt og litteraturprogrammet Bokbaren. 
Konseptrammen  er nå tydeligere i form av 
et sofapratintervju, noe som både  forfattere og publikum 
synes å være godt fornøyd med.  Navn  som Tore 
Renberg, Helga Flatland og Frode Grytten har  gjestet 
oss dette året.  I tillegg har vi  videreført arrangementet 
“Poesislam”  som stadig  trekker  et større publikum. Nytt 
for 2012 var konseptet «Litterær diskusjon» som samlet 
Dragvolls ypperste litteraturvitere til samtale rundt høstens 
bokugivelser.

SCENESHOW
“Dans i Storsalen” ble introdusert som konsept i 2011 og
i samarbeid med storbandene på huset har vi 2 ganger
i semesteret stelt i stand en helaften  med god og   
gammeldags storbandsjazz. I 2012 ble også NTNUi 
Dans innvolvert og holdt sitt årlige danseshow i Storsalen, 
til stor glede for et danseglad publikum. Kulturutvalget 
arrangerer også jevnlig improvisasjonsteater i samarbeid 
med improgruppen Improoperatørene. Også dette året har 
de fylt Klubben med en lystig strøm av spontane utbrudd 
og absurde replikker. 

STUDENTERSAMFUNDETS FILMKLUBB
Filmklubben blir drevet av Kulturutvalget og har visninger 
stort sett hver søndag kveld i Storsalen.  Noen 
av høydepunktene i 2012 var ”Star Wars Episode IV-VI”,
”Mummitrollet - Kometen kommer” og ”Stumfilmkonsert 
med Lauv: Nosferatu». ”The Rocky Horror Picture Show” 
hadde sin tradisjonelle, forrykende  oppsetning i februar 
og  det ble julestemning i  Storsalen  1. desember med 
“Flåklypa Grand Prix”. 

ANDRE ARRANGEMENTER
Foruten de faste arrangementene ble det i 2012 arrangert 
Morsomme dyr-festivalen i godt samarbeid med Samfundets 
interne teater, hvor publikum kunne nyte
forestillinger og Excentaeraftenet viet til dyrenes mangfold. 
Dr. Kay and His Interstellar Tone Scientists gjestet klubben 
med en konsert uten like, og Trond-Viggo Torgersen med 
hjelp av Bjarte Tjøstheim svarte på studentenes mange 
spørsmål i showet «Hvorfor det?»
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I dag sender Radio Revolt på FM 100,0 og 104,2. 
Radioen har fått et nytt hjem, sammen med de andre 
studentmediene, på dusken.no/radio. Der kan gjengen 
publisere podkaster og sendinger med musikk. Vi venter 
at nettoppslutnigen øker i et samlet mediehus, dette fører 
forhåpentligvis til økt inntjening på nettreklame og økt 
eksponering av våre sendinger.

Det siste året har radioen fokusert mye på å nå studenter 
som ikke har interesse for tradisjonell radio. Radio 
Revolt har sammen med Kulturutvalget og Kafé og 
Serveringsgjengen startet et torsdagskonsept, hvor Radio 
Revolts musikkjournalister ‘tar over Klubben’. Konseptet har 
hatt en vekslende oppslutning i vekst. Musikkredaksjonen 
i Radio Revolt stiller og som DJer på Brukbar/SUPA to 
ganger dette semesteret; det er viktig at Radio Revolt 
promoterer seg på alle mulige plattformer

Innad i gjengen har vi omfordelt noen av oblatene 
til en “Campusredaksjon”. Redaksjonen produserer 

treningsmikser for Portalen Treningssenter, men ønsker 
å utvide til andre store treningssentere i løpet av de 
kommende ukene. Miksene skal følge studentenes 
preferanser, og det skal opprettes en arena på dusken.
no hvor studenter kan komme med tilbakemeldinger og 
konkrete låtforslag. Redaksjonen produserer i dag 8 16 
timer med musikkmiks i uken.

I fjor begynte gjengen med egenpromotering for 
programmene. Hver uke skulle to av Radio Revolts 
programmer lage en plakat for produktet sitt, og henge 
opp 20 –30 av disse rundt om på Trondheims mange 
campus.

Radio Revolt ønsker å lage innhold som studentene har 
interesse av å høre. Forrige halvår ble mye tid brukt på å 
arrange fokusgrupper hvor utenforstående studenter 
deltok. Det ble og laget en markedsundersøkelse. Dette 
året fokuserer vi på å bruke informasjonen vi har fått ut av 
de to verktøyene til å forme fremtidens studentradio.
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Under Dusken gikk gjennom store organisatoriske 
omstillinger i 2012. Den viktigste er nedleggelsen av 
www.underdusken.no og opprettelsen av Dusken.no, den 
felles nettavisen til studentmediene. Det ble tatt ressurser 
fra alle de tre mediegjengene for opprettelsen av Dusken.
no, som fra høsten 2012 er en egen avdeling i Mediastud 
AS og del av gjengen Under Dusken på Samfundet. 
Ved utgangen av 2012 bestod avdelingen Dusken.no 
av 19 gjengmedlemmer og 7 funksjonærer.  Nettavisen 
Dusken.no ble lansert 31. oktober 2012 med en storslått 
lanseringsfest i Storsalen. Den 26. november ble den 
også STVs publiseringskanal, og har fra første kvartal i 
2013 også fungert som Radio Revolts publiseringskanal. 
Lesertallene på nett har økt mye siden Dusken.no ble 
lansert. 

I starten av 2012 ble markedsavdelingene i de tre mediene 
slått sammen til en felles avdeling, ledet av utviklingssjef og 
salgssjef i Mediastud. Dette ble en stor suksess, og vi har 
blant annet opprettet en egen salgsavdeling. Ved utgangen 
av 2012 besto denne av fem personer, mot en person i 
utgangen av 2011. Dette har bidratt til at vi solgte over 
budsjett i 2012. For å øke effektiviteten til mediegjengenes 
IT-avdelinger, ble det høsten 2012 bestemt at de skulle slås 
sammen og fungere som en egen gruppe i Mediastud. 
Denne endringen ble vedtatt i slutten av 2012, og trådde 

i kraft ved årsskiftet 2012/2013. Sammenslåingen er en 
del av en større omorganiseringsprosess som er planlagt 
ferdig i 2014. 

Under Dusken produserte 16 papiraviser i 2012, og 
kom ut annenhver uke åtte ganger i semesteret. Selv om 
det redaksjonelle stoffet i det store og det hele lignet på 
tidligere år, ble det gjennomført en del viktige endringer. 
Blant annet ble det høsten 2012 gjennomført en omfattende 
redesign av avisens layout. Innspill fra leserne gjennom 
fokusgrupper har gjort at vi har beveget oss i en mer 
brukerfokusert retning. Dette gjelder både redaksjonelt og 
på andre områder. Det er blant annet satt i gang utvikling 
av en ny nettbrettapplikasjon, som vi håper kan ferdigstilles 
i løpet av 2013. Vi hadde opptak både vår og høst, og er 
svært fornøyde med de nye medarbeiderne. 

Av sosiale arrangement ble det arrangert velkomstfest vår 
og høst, hyttetur i bymarka, sommerfest, blåtur til Åre og 
julebord. I tillegg kommer felles alkoholfri spillkveld med de 
andre mediene arrangert av medienes baksidekontakter. 
Våren 2012 ble det opprettet en jubileumskomité som har 
ansvar for Under Duskens 100-års jubileum i 2014. Det 
ble også satt i gang arbeid med en bok om avisas historie, 
som er planlagt å være klar til jubileet. 
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Kafé- og serveringsgjengen (KSG) bemanner og drifter 
alle Samfundets åtte barer, i tillegg til kaféen Edgar og 
både kjøkkenet og baren til restauranten Lyche. De 
sistnevnte har sammen med Daglighallen åpent hver dag, 
mens øvrig bardrift er konsentrert til hovedsaklig fredager 
og lørdager. KSG sørger også for utleie av lokaler til 
eksterne arrangementer, for eksempel linjeforeningsfester, 
middagsselskaper og bedriftspresentasjoner.

I løpet av 2012 har kjøkkenet videreutviklet menyen som 
ble satt høsten 2011 og forbedret interne rutiner. Samspillet 
mellom kjøkkenet og servitører har vært et fokusområde 
dette året. Dette har resultert i et mer helhetlig tilbud fra 
Lyche og en forbedret kundeopplevelse. Lyche har arbeidet 
målrettet med å forbedre serveringstilbudet. Dette har, i 
tillegg til den suksessrike menyen, ført til at antallet retter 
solgt i Lyche har økt betraktelig gjennom hele 2012. Også 
innen andelen salg til ikke-medlemmer har man sett stor 
vekst det siste året.

I 2012 har Klubben blitt videreutviklet fra det resultatet 
man fikk fra UKA-11. Dette har vært et samarbeidsprosjekt 
med Profilgruppa, som sammen med de andre driftende 
gjengene har gitt Klubben fikk et klart løft i løpet av 2012. 
Lokalet har fått nytt interiør, som i større grad baserer seg 
på å skape trivelige og intime sittegrupper. I tillegg har 
utvalget i baren har sett en enorm økning.

Selv om Selskapssiden til tider har gått en usikker fremtid i 
møte har lokalet ved flere anledninger gjennom 2012 vist 
sin verdi for Huset på travle kvelder. På Selskapssiden har 
man bevist at hvis man tiltrekker den riktige kundegruppen 
finnes det kompetanse til å servere denne på en tilstrekkelig 
måte. Dette så man tydelig i immatrikuleringsperioden 
høsten 2012 da Selskapssiden hadde særdeles god 
omsetning.

Edgar har ivaretatt og spisset sine hverdagsarrangementer 
som tirsdagsquiz og jazz- og vinkveld. Man har i samarbeid 

med Profilgruppa jobbet med mulighetene for å lage en ny 
scene som vil forbedre musikktilbudet på Samfundet. Dette 
ser ut til å bli en realitet i starten av 2013. Edgar lanserte 
dessuten ny meny høsten 2012, bestående av blant annet 
milkshake, bagels og en del andre småretter og snacks. 
Denne har har blitt godt mottatt.

Etter omstruktureringsprosessen i 2011, tok man i januar 
2012 opp en økonomigruppe i KSG. Denne gruppen har 
fungert over all forventning i sitt første år ved å gi bedre 
oversikt over egen økonomi og oppfølging av driften på 
Huset. Økonomigruppen leverer fast rapporter til FS på 
vegne av Driftsstyret. Mot slutten av 2012 ble det planlagt, 
med erfaringen fra dannelsen av økogruppen, å opprette 
en arrangementsgruppe som skal bidra til økt kapasitet til 
eksterne arrangementer og økt kvalitet på disse. Dette blir 
et av satsningsområdene 2013.

Samarbeidet med Profil har økt egen bevissthet rundt 
konseptene til de forskjellige lokalene og hvordan disse 
kan videreutvikles. KSG har de siste årene opplevd ekstrem 
vekst og 2012 var intet unntak. Dette har man tatt tak i 
ved å gi interngjengene i KSG større frihet, og økt ansvar 
for egne lokaler. Dette har gitt gode resultater som blant 
annet temakvelder i Lyche med temaer som Tom Waits og 
1920-tallet. 

Gjennom deltakelse i Driftsstyret har KSG knyttet tettere 
bånd til KLST, LØK, KU, MG og Profil. Dette har vært et 
samarbeid gjengene har opplevd som veldig verdifullt helt 
fra den spede begynnelsen og som man gjennom 2012 
har brukt mye tid på å videreutvikle og fastsette rammene 
for.

Gjennom å videreutvikle arbeidet med omstruktureringen, 
flytte mer ansvar nedover i organisasjonen og øke 
samarbeidet mellom interngjengene har man i 2012 lagt 
til rette for utfordringene som kommer gjennom at styret i 
KSG tas opp i UKA-13.
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I løpet av 2012 ble organisasjonen ISFiT 2013 bygget. 
Organisasjonen vokste fra å kun være et styre på 8 personer 
til å bli en organisasjon på 450. I løpet av året arrangerte 
ISFiT to Samfundsmøter sammen med Samfundetstyret, et 
om handel for utvikling og et om finanskrisen i Europa. 
På immatrikuleringen ble konseptet “Trade Your Ideas” 
sluppet, og ny nettside ble lansert. 21. september ble det 
offentliggjort at vinneren av Studentenes Fredspris 2013 
er den fengslede, iranske studenten Majid Tavakoli. I 
løpet av høstsemesteret ble de fleste planene for festivalen 
klare og ISFiT slapp en liten del av kulturprogrammet 15. 
november. Da ble det klart at Obamas rådgiver John Hope 
Bryant skulle gjeste festivalen og at Maria Amelie skulle 
lede fredsprisseremonien.
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I 2012 har UKA avsluttet arbeidet med en festival og 
begynt arbeidet med den neste.

Den 17. mai overleverte UKA-11 et overskudd på 7.4 
millioner kroner til studentersamfundet i Trondhjem. Og 
avsluttet med det arbeidet med festivalen. 

I februar ble UKEsjef for UKA-13 valgt, og planleggingen 
startet. I løpet av året har UKA vokst til å 492 mennesker og 
vil i Oktober 2013 arrangere Norges største kulturfestival 
og få tiden til å opphøre.”



17

Samfundets signerte årsberetnng 
og regnskap for 2012
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