FINANSSTYREMØTE
Torsdag 11.desember 2014 kl. 16:30
Sted: Klubben
Pizza kl. 16:00
SAKSLISTE
kl. 16:30
kl.

1. Protokoll fra Finansstyremøte 20.november 2014 v/DH
2. Innkalling og saksliste v/DH

Orienteringssaker
Kl. 16:35

3. Orientering fra Driftsstyret
4. Driftsorientering v/NRH
5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT
6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL
7. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Vedtakssaker
Kl. 17:00

8. Medlemspriser 2015
9. Budsjett 2015
10. Oblatbudsjett 2015
11. Instruks for Nybyggkomiteen
12. FS-bok 2015

Runde rundt bordet
Diskusjonssaker
Eventuelt
Studentersamfundet i Trondhjem 2014-11-26
Nora Røkaas Hermansen
Daglig leder
Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller FSleder Dag Herrem
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FINANSSTYREMØTE
Torsdag 20. november 2014 på Knaus
Protokollutskrift
Tilstede:
Finansstyret:

Dag Herrem, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Vilde Coward, Linn
Christin Haugen, Roar Arntzen, Magne Mæhre

Administrasjonen:

Nora R. Hermansen

Observatører:

Norvald Ryeng (Rådet), Magne Ødegaard Tysdahl (GS-leder), Gjertrud Hole
Kjøstolfsen (UKA-15) og Lene Dåstøl (DS)

Forfall:

Steinar Bjørlykke

Referat:

Godkjent

Innkalling:

Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker
Driftsstyret med økonomiorientering
Tatt til orientering.
Driftsorientering
Tatt til orientering.
Orientering fra Gjengsekretariatet
Tatt til orientering.
Orientering fra Studentersamfundets leder
Tatt til orientering.
Orientering fra UKA
Tatt til orientering.
Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.
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Vedtakssaker
SAK 43/14:

Etasjeskillet Regi/SM-hybel og Låftet
Det har vært fire byggefirma på befaring men ingen har mulighet til å få det ferdigstilt
før semesterstart i januar 2015. Det anbefales derfor at arbeidet utsettes til etter
semesterslutt våren 2015.

VEDTAK:

Arbeidet utsettes til etter semesterslutt våren 2015. Inntil da kan hyblene brukes til
vanlig opphold, men dansing og annen aktivitet som belaster konstruksjonen forbys.
De involverte gjengene bes oppnevne en prosjektansvarlig som planlegger arbeidet
sammen med SBK. Det er ønskelig at så mye som mulig av klargjøring og rivning
gjøres på dugnad utført av gjengene.

SAK 44/14:

Gjengbudsjetter 2015

VEDTAK:

Utsettes.
Finansstyret ber FK, Regi og VK sette opp et samlet driftsbudsjett og
investeringsbudsjett for 2015 som inkluderer UKA-15. FS og UKA vil forhandle om
fordelingen av kostnader.
Kostnader til jobbemat for FK, VK og Regi bør belastes de som rekvirerer de tekniske
gjengene.
FS ønsker en gjennomgang av Sceneteknisk fond med særlig fokus på investeringsnivå
framover, omfang av fondet, innbetalinger til fondet og om fondet skal ha
underskuddsrisiko for arrangementer. Fordeling mellom kostnadene til drift,
vedlikehold og investeringer bør gjennomgås. STF anmodes salg og gjenbruk av
utstyr som erstattes av nye investeringer. Fremlegges FS som diskusjonssak i mars
2015.
MG inviteres til FS-AU for å redegjøre for sitt budsjett.
Styret bes om å levere et budsjettforslag til FS.

SAK 45/14:

Ansettelse av Elisabeth Feirud i 50 % stilling med ansvar Luka, hittegods og
garderobe.
Daglig leder fremmet saken for FS. Sakne har vært forelagt lønnsutvalget og FS-AU
som begge anbefaler FS å vedta ansettelse av Elisabeth Feirud med ansvar for Luka,
hittegods og garderoben. Ansettelsen er en ny stilling som delvis erstatter andre
stilingshjemler. Det foreslås en prøveperiode på ett år. Stillingen tas opp til vurdering
før utløpet av 2015.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar å ansette Elisabeth Feirud i 50 % stilling fra og med 01.01.2015 til
og med 31.12.2015 med ansvar for Luka, hittegods og garderoben. Arbeidsoppgavene
kan endres og nye kan følge. Lønn fastsettes av Lønnsutvalget.

SAK 46/14:

Ny pensjonsordning for ansatte i Studentersamfundet
Etter endringer av systemet for privat tjenestepensjon har Samfundets ansatte to
ulike pensjonsordninger, ytelses- og innskuddspensjon. Ansatte med
innskuddspensjon har sparing på 2 % av lønn mellom 1 og 6 G. Dette er en vesentlig
dårligere pensjonsordning enn Samfundets ansatte med ytelsespensjon. Ansatte ber
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om at sparingen økes til 6 % av lønn mellom 1 og 6 G, og inkluderer uføredel. Dette
vil gjøre de ansattes pensjonsordninger mer like.
VEDTAK:

Finansstyret vedtar å øke sparingen for ansatte i Samfundet som er på
innskuddspensjon fra 2 % til 6 % av lønn mellom 1 og 12 G, og inkludere uføredel.

SAK 47/14:

Garantier for UKA
FS vedtok i sak 41/2014 å be medlemsmøtet om samtykke til pantsettelse av
Klostergata 35. Medlemsmøtet 08.11.2014 ga FS slikt samtykke til pantsettelse
av Klostergata 35. Rent formelt må FS vedta å etablere garantiordningen, og å
pantsette av Klostergata 35 til sikkerhet for artistgarantier for UKA.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar å stille Klostergata 35 som sikkerhet for garantier for
artisthonorarer for UKA. Det inngås avtale med DNB om en garantiramme inntil
kr. 15 millioner.
Som sikkerhet vedtar Finansstyret å tinglyse en pantobligasjon pålydende
kr. 15 millioner på eiendommen Klostergata 35, gnr 404, bnr 18 i Trondheim
kommune.

SAK 48/14:

Lydanlegg til Bodegaen

VEDTAK:

Lydanlegg til Bodegaen dekkes av Sceneteknisk fond. FK/STF bes å innarbeide dette i
investeringsplan for 2015. FS ber også om at man ser på mulighet for gjenbruk av
Storsals PA i Bodegaen.

SAK 49/14:

Toaletter i Bodegaen
Byggeprosjektet ber Samfundet dekke kostnader til oppgradering av toalettene i
Bodegaen i forbindelse med byggeprosjektet.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar at Samfundet dekker utgifter knyttet til oppgradering av toaletter
i Bodegaen i forbindelse med byggeprosjekt til UKA-15.

SAK 50/14:

Riveperiode i forbindelse med byggeprosjekt UKA-15 Bodegaen
Byggeprosjektet ber om å få starte rivning av Bodegaen fra og med 2. mars 2015.
Dette medfører at Bodegaen må stenges for publikum.

VEDTAK:

Finansstyret ber UKA og Byggeprosjektet gå i dialog med KSG og Driftsstyret for å
utrede konsekvenser av en så tidlig stenging av Bodegaen og muligheter for å
kompensere for dette. Finansstyret ber UKA komme til bake med et nytt forslag til
riveperiode på bakgrunn av utredningen.

Runde rundt bordet
Magne Mæhre har vært på ITK sitt 15års jubileum.
Driftsstyret ber daglig leder hjelpe bookere i KLST og LK med tanke på følge og
funkerettsproblematikk knyttet til bandkontrakter.
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Møtet hevet kl. 19:15
NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 11. desember 2014.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Linn C. Haugen

Per Fridtjof Larssen

Vilde Coward

Magne Mæhre

Roar Arntzen
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Orienteringssaker
3. Orientering fra Driftsstyret med regnskapsrapport
Muntlig på møtet.

4. Driftsorientering v/NRH
Grunnundersøkelser FT – ramme på 250 000,- NTNU skal bidra med 100 000,-. Foreløpig har
vi mottatt regninger på ca. kr 120 000,-(kun undersøkelser ikke, ikke analyse).
Ventilasjon i Bodegaen – vi går for Halmstad som har gitt pris på kr 662 000,-. De hadde den beste
løsningen for oss, men vi må foreta noen endringer og holder på å jobbe med dette.
Nytt gulv i Lyche er ferdig.
Holder på med varmekabler på baktrappa.
Jobber med akustikksaken og har hatt Byggimpuls på befaring for å gi anbud. Vi vil også få tilbud på
akustikkpuss i Rundhallen. Flere fimra vil også bes om å komme med tilbud.

5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT
Muntlig på møtet.

6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL
Avholdt 1 Samfundsmøte og følgende gått i eksamensmodus.
Satt retningslinjer for arbeid gjennom programperioden/våren
Vært på standardmengden møter i andre fora.

7. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
Referat AU-møte torsdag 4. desember 2014
MG redegjorde for sitt budsjett for 2015: AU takker for redegjørelsen. MG sine planer for 2015 ble
diskutert. AU anbefaler FS å vedta foreslått bevilgning til MG.
Profils tilstandsrapport ble diskutert.
Instrukser og FS-bok:
KSG-øko-instruks kommer i januar. Instruks for administrasjonen og Arbeidsreglement for ansatte
utsettes til januar.
Instruks for Nybyggkomitéen fremlegges for FS 11.12.2014.
AU anbefaler at FS boka publiseres på samfundet.no i en html-versjon.
Budsjett 2015
Scenetekniske gjenger: jobbemat føres over deres budsjett i første omgang – endring til
arrangerende i forbindelse med revidert budsjett.
Priser på medlemskap (se også egen vedtakssak sak 8).
Revideres hvert UKE-år. Forslaget satt opp av admin er høyere enn 4,5 % som er prisstigning fra
oktober 2012 til oktober 2014. AU ønsker å øke prisene slik admin foreslår. Styret kommer med sin
innstilling til FS-møtet 1. desember.
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Investeringer – se investeringsplan
Rundhallen – administrasjonen ønsker å bruke 200 000,- her i 2015: 100 000,- til belysning av
garderobe, bar, bedre generell belysning, samt belysning i trappene opp til Storsalen (arbeid utføres
av huselektriker). I tillegg setter vi av kr 100 000,- til forbedring av garderobene; vi vil i første omgang
bedre køstyring/betalingspunkter samt kunne låse av garderobene bedre når de ikke er i bruk.
Administrasjonen foreslår også at Rundhallen blir byggeprosjekt for UKA-17. Profil foreslår
Selskapssiden.
KG 35: Pusse opp to bad i 2015. Hva gjør vi med Klostergata framover?
Sikring sommerprosjekt 2015 – forslag fra Sikring – se også oversikt over sommerprosjekt 2014
Mail fra Sikring:
Vi er 7 i Sikring som ønsker å være med på sommerprosjektet. Hvis hver av oss i snitt jobber 7 uker kommer vi
da på totalt 1837,5 timer. Hvis det blir innvilget færre timer løser Sikring internt hvem som jobber, og hvor mye
hver jobber.
For å få bedre fremdrift ønsker vi å fokusere på et område av huset, fremfor å løpe rundt hele huset for å bli
kvitt en nøkkel. Da Samfundet er et svært komplekst bygg å jobbe i, er det vanskelig å garantere hvor mye vi
kan nå over. De områdene vi ser for oss at vi kan fullføre i sommer er:
-Bakgården, Fyrrommet, DG Verksted, DG & Strindens gang, Området rundt Lyche kjøkken, Bakscenen &
resterende i Storsalen & Knaus.
Tilsammen blir dette 60 dører. Utstyrskost pr dør er en plass mellom 12 000,- og 15 000,-. Med 15 000,- pr dør
gir dette en materialkostnad på 900 000,-. Ved å få kortlås på disse områdene kan vi ta inn ~50 nøkler fra
forskjellige gjenger.
Hvis timetallet reduseres, vil naturlig nok materialkostnaden også reduseres noe.

Daglig leder foreslår 25 ukeverk til sommerprosjektet – lønnskostnad på ca. 175 000,-. Samt
500 000,- til materiell (investering).
Vedlikeholdsprosjekter 2015 - DG
Administrasjonen har hatt møte med DG. De har pga. Byggeprosjektet til UKA ikke mulighet til å ta et
stort semesterprosjekt i 2015. Vi foreslår å sette av kr 200 000,- til diverse vedlikehold og 100 000,- til
elektrisk vedlikehold i regi av DG i 2015. Vi har fjernet elektrisk fra investeringsplanen da det kun er
snakk om elektrisk vedlikehold i 2015. Arbeidet skal avtales og avklares med vaktmester. Vi foreslår
også å sette av kr 30 000,- til verktøy til DG.
Andre vedlikeholdsoppgaver i 2015 (må gjøres av eksterne):
Nytt belegg på trapper og gulv i rotunder
Nytt gelender i rotunder
Vegger i Lyche
Framtidige investeringer - investeringsplan
Taket over vinterhagen er ikke satt opp på SBK sin langtidsplan, men dette må det gjøres noe med
snart. Settes opp i 2016 i langtidsplanen.
Ventilering av Edgar og Klubben er framskyndet til 2016. Når skal vi ta Selskapssiden? Avhenger av
om administrasjonen flyttes ut eller ikke.
SBK foreslår å gjøre en oppussing i Storsalen i 2016. Bør flyttes til 2017.
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Vedtakssaker
8. Medlemspriser 2015
Revideres hvert UKE-år.
Forslaget er satt opp av administrasjonen og diskutert i AU. Forslaget er en økning på 4,5 % som er
noe høyere enn prisstigningen fra oktober 2012 til oktober 2014.
2013/2014 Forslag 2015
På fyll 350

400

1 års

450

500

3 års

900

1000

5 års

1200

1300

AU foreslår å øke prisene slik administrasjonen foreslår. Styret kommer med sin innstilling til FSmøtet 1. desember.
Vedtaksforslag:

Finansstyret vedtar følgende priser på medlemskap i Studentersamfundet
gjeldende fra august 2015: 1 år kr 400,- påfyll kr 350,- 3 år kr 1000,- og 5 år kr
1300,-.

9. Budsjett 2015
Se vedlagte budsejttforslag.

Vedtaksforslag:

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengene for 2015:
Bevilgninger gjengdrift:
Markedsføringsgjengen:
Videokomiteen:
IT-komiteen:
Diversegjengen:
Gjengsekretariatet:
Regi:
Forsterkerkomiteen:
Kulturutvalget:
Studentersamfundets interne teater:
Fotogjengen:
Studentersamfundets orchester (Låfte):
Profilgruppa:
Arkivet:

inntil kr
inntil kr
inntil kr
inntil kr
inntil kr
inntil kr
inntil kr
inntil kr
inntil kr
inntil kr
inntil kr
inntil kr
inntil kr

Bevilgningene belastes UKE-fond med

inntil kr
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Bevilgningen til Studentersamfundets orchester fordeles mellom de enkelte
gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, Symfoniorkesteret,
Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orchester fastsetter
endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas
når fordelingen er meddelt daglig leder.

Investeringer:
Markedsføringsgjengen:
Videokomiteen:
IT-komiteen:
Fotogjengen:

inntil kr
inntil kr
inntil kr
inntil kr

21 000,13 000,117 000,25 000,-

Bevilgningene belastes UKE-fond med

inntil kr

176 000,-

Andre bevilgninger:
Diverse arrangementer, Ordenspromosjon DTP,
Psildefrokost og diverse arrangementer.
Inntil kr
Styrets driftsutgifter:
inntil kr
GS, ihht delegasjonsreglement
inntil kr
Bevilgningene belastes UKE-fond med
inntil kr

20 000,475 000,50.000,545 000,-

Aksjonæravtalen med Studentsamskipnaden om Studentmediene ble sagt
opp i 2012. Det skal gjennomføres forhandlinger mellom partene om ny
aksjonæravtale. FS setter ikke av bevilgninger til Studentmediene for 2015 før
FS har godkjent den nye aksjonæravtalen.
Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift i 2015: kr

2 169 000,-

Bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2015:
Utstyrsinvesteringer fordeles mellom VK, Regi og FK etter forhandlinger
mellom gjengene. Bevilgning fra MOU til Akustikkprosjektet og Storsals-PA
kommer i tillegg med 2 600 000.
Utstyrsinvesteringer, VK, Regi og FK
Akustikkprosjektet Storsalen

inntil kr
inntil kr

1 260 000,340 000,-

Bevilgninger fra Sceneteknisk fond i 2015:

inntil kr

kr 1 600 000,-

10. Oblatbudsjett 2015
Budsjettet skiller mellom våren og høsten da noen av gjengene ønsker å endre praksis til å ha noe
forskjellig antall på vår og høst. Dette skyldes at de har bindingstider på x,5 år som gjør at de ofte er
dårlig bemannet semesteret etter at forrige kull gir seg. Oversikten inneholder maks antall for aktive
gjengmedlemmer, funksjonærer og funksjonærpanger for hver gjeng.
Vi har valgt å ikke ta med gjengpang-oblatene da disse varierer svært mye avhengig av hvor mange
gamle gjengmedlemmer som ønsker hybeltilgang. Disse oblatene har heller ingen kostnad for
Samfundet og det er derfor lite å få igjen for de.
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Det foreslås å bevilge GS 20 midlertidige gjengoblater og 10 midlertidige funkeoblater hvert
semester. Oblater for UKA, høsten 2015 tas opp som eget vedtak.
Totalt antall gjengoblater vår 2015: 1169
Totalt antall funksjonæroblater våren 2015 (inkludert UKA): 610 (395 aktive og 215 panger).
Totalt antall gjengoblater høst 2015: 1169
Totalt antall funksjonæroblater høst 2015 (ekskludert UKA): 570 (368 aktive og 202 panger).

Vår 2015
Gjeng

Høst 2015

Gjengoblater Funksjonær Funkepang Gjengoblater Funksjonær

Funkepang

VK

15

10

5

15

14

5

GS

0

12

2

0

12

2

FK

0

24

10

0

32

10

TKS

90

3

0

90

3

0

Strindens

20

2

0

20

2

0

190

15

0

190

15

0

10

8

8

10

8

8

0

3

0

0

3

0

TSS

95

3

1

95

3

1

ISFiT

130

15

15

130

15

15

Sikring

0

9

0

0

9

0

ITK

2

12

12

2

12

12

Regi

0

18

15

0

18

15

SIT

70

8

0

70

8

0

UKA

0
14

44
8

13
8

0
14

8

8

0

9

9

0

9

9

200

62

60

200

62

60

DG

0

12

11

0

12

11

ARK

80
2

0
9

0

0
14

0

12

80
2

12

0

10

5

0

10

5

SM

200

50

15

200

50

15

MG

31

23

7

31

23

7

DG

0

11

7

0

11

7

Nybygg

0

5

0

0

5

0

20

10

0

20

10

0

1169

395

215
610

1169

368

202
570

Låfte
LK
Arkivet

KLST
KU
KSG

FG
Profil

Midlertidige
GS
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Vedtaksforslag:

Finansstyret tildeler gjengene (inkludert UKA) for våren 2015:
1169 gjengoblater, 395 funksjonæroblater og 215 funkepangoblater.
Finansstyret tildeler gjengene (eksklusive UKA) for høsten 2015:
1169 gjengoblater, 368 funksjonæroblater og 202 funkepangoblater.
Oblatene fordeles etter oblatbudsjettet.
Oblater for UKA for høsten 2015 tildeles i eget vedtak.

12. Instruks for Nybyggkomiteen
Forslag til instruks:

Instruks for Nybyggkomitéen
Formål
Nybyggkomitéens formål er å planlegge Samfundets nybygg på Fengselstomta. Planleggingen skal
omfatte utforming av bygget, romdisponering og finansiering av dette. Bygget skal planlegges i
forhold til Samfundets behov i dag o g i fremtiden. Gruppen skal frembringe et gjennomførbart
konsept, som skal forelegges medlemsmøtet sammen med plan for finansiering og gjennomføring.
Nybyggkomitéen er opprettet som undergruppe av Finansstyret.
Sammensetning
Nybyggkomitéen skal ha en leder. Ved valg av ny leder skal denne velges av de aktive medlemmene i
Nybyggkomitéen og godkjennes av Finansstyret.
Nybyggkomitéen skal bestå av minimum 5 aktive medlemmer. Gruppens størrelse kan utvides etter
aktivitetsnivå og behov for å ivareta kompetanse.
Medlemmer i Nybyggkomitéen skal normalt være aktive i to år.
Nybyggkomitéen tar opp nye medlemmer ved behov. Gruppens medlemmer skal normalt rekrutteres
blant nåværende eller tidligere Husfolk eller ha relevant kompetanse. Medlemmene opnevnes av
Finansstyret etter innstilling fra Nybyggkomitéen.
Nybyggkomitéen opprettholder virksomheten under UKA.
Ansvarsområde og arbeidsoppgaver
Medlemmer i Nybyggkomitéen plikter å kjenne innholdet av og overholde følgende instrukser på
Huset:
(a) Generelle gjenginstruks
(b) Husorden
(c) Branninstruks
Nybyggkomitéen skal regelmessig oppdatere Finansstyret om prosessen rundt Nybygget.
Nybyggkomitéen skal samarbeide med alle interessenter, både internt i Samfundet og eksternt slik at
nybygget får en optimal utnyttelse.
Nybyggkomitéen skal sammen med Finansstyret sette sammen finansieringen for nybyggprosjektet.
Godtgjørelser og rettigheter
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Medlemmer av Nybyggkomitéen har rett til funksjonærstatus etter Samfundets regler.
Nybyggkomitéen tildeles ikke forpleiningspenger på samme grunnlag som andre aktive funksjonærer,
men får støtte til forpleining ved behov.
Endring av instruksen
Eventuelle endringer av denne instruks skal skje i samsvar med Studentersamfundets lover og i
samråd med komiteens medlemmer. Den nye instruksen er først gyldig når det er goskjent av
Finansstyret.
Formidling
Leder for Nybyggkomitéen plikter å gjøre medlemmer av gruppen kjent med denne instruksen.

Vedtaksforslag:

Finansstyret vedtar instruks for Nybyggkomitéen.

14. FS-bok 2014
Se vedlegg endringslogg for endringer.

I tillegg tas følgende inn:
- Delegasjonsreglement
- Instruks nybyggkomité
- Oblatfordeling
- Institusjoner som kvalifiserer for medlemskap i Studentersamfundet
- Samarbeidende medlemsamfunn som har rett til medlemspriser

Vedtaksforslag:

Finansstyret vedtar FS-bok for 2015. Finansstyret ber om at FS-bok 2015
gjøres tilgjengelig i søkbar html-versjon på www.samfundet.no.
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