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FINANSSTYREMØTE 

Torsdag 10. desember 2015 på Prakthønerommet  

Protokollutskrift 

Tilstede: 

Finansstyret:   Dag Herrem, Magne Mæhre, Amund Aarvelta, Linn Christin Haugen, Øyvind 
Bentås, Tormod Gjestland, Hans Kristian Henriksen, Silje Vestues Kjeldstad 

Administrasjonen:   Nora R. Hermansen 

Observatører:    Norvald Ryeng (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolfsen 
(UKA-15), Mathias Rødland (DS), Kristin Bergendal (DS)  

Forfall:    Steinar Bjørlykke 

Referat:  Godkjent 

Innkalling:  Innkalling ble godkjent 

 

Presentasjoner 
KSG presenterte økonomirapport for høsten 2015. Finansstyret takker for redegjørelsen.   
 

Vedtakssaker 
SAK 40/15:   Oppnevning av nytt medlem i Gjengsekretariatet   

Gjengsekretariatet har tatt opp ny virksomhetsområdekontakt for de 
kunstneriske gjengene; Line Bragstad har vært aktiv på Samfundet siden 
høsten 2010, som medlem av Symf.orch der hun spiller Bratsj. Hun har også 
vært med i UKA-15 som kostymesyer i Revyen.  
 
Hun ble formelt godkjent av GSK på GSK-møtet 3. desember før hun 
oppnevnes av Finansstyret.  
 

VEDTAK:    Finansstyret oppnevner Line Bragstad som medlem av Gjengsekretariatet.     
 

SAK 41/15:   Budsjett 2016  
   Budsjettforslag for 2016 ble lagt fram og diskutert.  
 
VEDTAK:   

Forslag til Budsjett for 2016 vedtas av Finansstyret.  Budsjettet kunngjøres før 
jul, og fremlegges Samfundsmøte for godkjenning innen utgangen av januar 
2016.   
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Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengene for 2016: 
Bevilgninger gjengdrift: 
Markedsføringsgjengen: ............................................... inntil kr 454 400,- 
Videokomiteen: ............................................................ inntil kr   88 700 ,- 
IT-komiteen: ................................................................. inntil kr    91 100,- 
Diversegjengen: ........................................................... inntil kr   31 900 ,- 
Gjengsekretariatet: ...................................................... inntil kr 101 800 ,- 
Regi: .............................................................................. inntil kr 282 200,- 
Forsterkerkomiteen: ..................................................... inntil kr  299 100,- 
Kulturutvalget: ............................................................. inntil kr      4 300,- 
Studentersamfundets interne teater: .......................... inntil kr    33 200,- 
Fotogjengen: ................................................................ inntil kr    65 000,- 
Studentersamfundets orchester (Låfte): ..................... inntil kr    33 200 ,- 
Profilgruppa:……………………………………… ................ …….inntil kr     46 000,- 
Arkivet:…………………………………………… ................ ……….inntil kr     11 300,- 
Bevilgningene over belastes UKE-fond med  ........... inntil kr 1 542 200,- 
 
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: ............................................... inntil kr   15 800,- 
IT-komiteen: .................................................................. inntil kr 138 000,- 
Fotogjengen: ................................................................. inntil kr   20 000,- 
Studentersamfundets Orchester .................................... inntil kr  22 500,- 
Bevilgningene over belastes UKE-fond med  ............ inntil kr 196 300 ,- 
 
Andre bevilgninger: 
Diverse arrangementer; Ordenspromosjoner, Psildefrokost o.l.: 
 ........................................................................................ inntil kr 20 000,- 
Styrets driftsutgifter: ..................................................... inntil kr 475 000,- 
GS, ihht. Delegasjonsreglement:  .................................. inntil kr 100.000,- 
 
Bevilgningene over belastes UKE-fond med  ............. inntil kr 595 000,-  
 
 

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift i 2016:  
 .................................................................... inntil kr 2 348 800,-  
 
Det er ikke satt av penger til Studentmediene i budsjett for 2016.  Finansstyret 
er innstilt på å dekke gjengkostander for Studentmediene i 2016 og vil ta 
dette opp til behandling så snart Studentmediene har fremmet et 
budsjettforslag for Finansstyret.   
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Bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2016: 
Forsterkerkomiteen:  ..................................................... inntil kr 358 000,- 
Regi:  ............................................................................. inntil kr 420 000,- 
VK:  ................................................................................ inntil kr 269 000,- 
Uforutsette investeringer .............................................. inntil kr 100 000,- 
 
Av bevilgningen til VK er 250 000,- er avsatt til utstyr til videodokumentasjon 
av Samfundsmøter.  Hva som skal kjøpes inn og endelig ramme vedtas etter 
søknad. Uforutsett fordeles av styret i STF etter søknad fra gjenger, og 
rapporteres til FS. 
 
Bevilgning fra MOU til storsalsmikser kommer i tillegg med kr 300 000,-.    
 
Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av STF-styret før gjengene kan 
iverksette bestilling av nytt utstyr.   
 

Totale bevilgninger fra Sceneteknisk fond i 2016: inntil kr 1 147 000,-. 
 

Orienteringssaker  
Driftsorientering 
Tatt til orientering. 
 
Orientering fra Driftsstyret 
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.  

Runde rundt bordet 
Ingen saker meldt.   

Diskusjonssaker 
 

Eventuelt 
KSG og semesterslutt 
Det ble uttrykt frustrasjon over at KSG valgte å stenge alle Samfundets serveringslokaler tidligere en 
vedtatt semesterslutt. Finansstyret liker ikke denne utviklingen og forventer at Lyche, Edgar og 
Daglighallen holdes åpent hver dag i det vedtatte semesteret. De andre lokalene åpnes ved behov. 
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Finansstyret ønsker å snu trenden med at Samfundet går på sparebluss på tampen av semesteret 
men ønsker snarere at semesteret kan avsluttes med et stor avslutningsfest med påfølgende 
eksamensfester på de store eksamensdagene.  
 
Lesesaler i offentlige lokaler 
Det ble også uttrykt frustrasjon over at medlemmer av KSG benytter offentlige lokaler til lesesaler da 
dette ofte kan være i veien for andre gjengers virksomhet og utleievirksomheten. For å unngå 
liknende konflikter i framtiden ber Finansstyret om at det inngås en avtale med KSG om hvilket lokale 
som eventuelt kan benyttes til lesesal og under hvilke forutsetninger.   
 
 

Møtet ble hevet kl. 19:00 

 

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 19.NOVEMBER 

Referent: Nora Røkaas Hermansen 

 
Dag Herrem     Magne Mæhre   Amund Aarvelta 

 
Linn Christin Haugen   Tormod Gjestland   Øyvind Bentås  

 
Silje Vestues Kjeldstad   Hans Kristian Henriksen 
 


