FINANSSTYREMØTE
Torsdag 22. januar 2015 på Prakthønerommet
Protokollutskrift
Tilstede:
Finansstyret:

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

Administrasjonen:

Nora R. Hermansen

Observatører:

Norvald Ryeng (Rådet), Carl Bergan (GS-nestleder), Gjertrud Hole Kjøstolfsen
(UKA-15) og Helle Grande (DS)

Forfall:

Steinar Bjørlykke

Referat:

Godkjent

Innkalling:

Innkalling ble godkjent

Vedtakssaker
SAK 01/15:
Byggeperiode for Bodegaen
Byggeprosjektet, UKA-15 er å pusse opp Bodegaen. Dette innebærer både rivning og bygging. De tre
siste byggeprosjektene har rivningen foregått på våren mens byggingen har vært på høsten. UKA har
beregnet at man trenger ca. tre uker på å rive Bodegaen og klargjøre lokalet for det arbeidet som
eksterne skal utføre. For å være sikre på å bli ferdige med rivningen innen forelesningsslutt vil UKA
helst begynne rivningen en uke før påske. UKA ber derfor om at Bodegaen stenges f.o.m mandag
23.03.15.
Driftsstyret mener det er greit å stenge Bodegaen fra og med mandag 23. mars. Administrasjonen
mener det er uheldig byggeprosjektene starter stadig tidligere. Etter en kort riveperiode blir lokalet
stående tomt i 4-5 måneder uten at det skjer noe fra UKA sin side. Det er uheldig for husets drift, og
sløsing med areal. For byggeprosjekt Bodegaen skal det legges inn ny ventilasjon i gulv. Det er
derfor bruk for noe mer tid enn vanlig.
VEDTAK:

Finansstyret vedtar at Bodegaen stenges for rivning fra og med mandag 23.
mars 2015.
Finansstyret presiserer at rivning for UKAs byggeprosjekt i vårsemesteret kun
kan gjøres unntaksvis. All rivning og bygging i forbindelse med
byggeprosjektet skal primært skje innenfor UKAs byggeperiode.
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SAK 02/15: Generelt arbeidsreglement - utsettes
Saken utsettes til den er drøftet med de tillitsvalgte.

Orienteringssaker
Orientering fra DS
Driftsstyret presenterte seg og orienterte om vårens planer. De vil våren 2015 legge særlig vekt på
markedsføring av hvert enkelt lokale og tilbudet som er her foruten konserter og andre
arrangementer. Markedsføringen vil først og fremst skje i digitale medier.
Økonomiorientering
Tatt til orientering.
Driftsorientering
Tatt til orientering.
Orientering fra Gjengsekretariatet
Tatt til orientering.
Orientering fra Studentersamfundets leder
Tatt til orientering.
Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Diskusjonssaker
Miljøgate Elgeseter
Studentersamfundet skal gi en høringsuttalelse på Miljøgate Elgesetergate. Kommunens rapport ble
diskutert på møtet og danner grunnlaget for Finansstyrets høringssvar.
Eventuelt
Ingen saker.
Møtet ble hevet kl. 18:50

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 26. FEBRUAR 2015.
Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Linn C. Haugen

Per Fridtjof Larssen

Vilde Coward

Roar Arntzen

Magne Mæhre
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