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FINANSSTYREMØTE 

Torsdag 28. januar 2016 på Biblioteket  

Protokollutskrift 

Tilstede: 

Finansstyret:   Dag Herrem, Magne Mæhre, Amund Aarvelta, Linn Christin Haugen, Øyvind 
Bentås, Tormod Gjestland, Hans Kristian Henriksen, Silje Vestues Kjeldstad, 
Steinar Bjørlykke kom til diskusjonssakene.   

Administrasjonen:   Nora R. Hermansen 

Observatører:    Elisabeth Halle (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Gjertrud Hole 
Kjøstolfsen (UKA-15), Lauritz Telle Riple (DS) 

Forfall:     

Referat:  Godkjent 

Innkalling:  Innkalling ble godkjent 

 

Presentasjoner 
KSG presenterte økonomirapport for januar 2016. Finansstyret takker for redegjørelsen og takker 
Erlend Terkelsen for samarbeidet.   
 

Vedtakssaker 
SAK 01/16:   Telematikkrom   

ITK trenger nytt telematikkrom da eksisterende telematikkrom (Anette) har 
blitt for lite. Ulike løsninger har vært skissert og diskturet med ITK og man har 
kommet fram til at å plassere telematikkrommet på Transduktor er en god 
løsning. ITK beholder fortsatt Anette.  
 

VEDTAK:   Finansstyret vedtar at ITK får disponere en del av Transduktor til 
telematikkrom. Det kan settes opp lettvegg, med dør, for å skjerme utstyr og 
tilgang til dette. 
 

SAK 02/16:   Blæsten 
Blæsten står udisponert. FS foreslår at Blæsten inntil videre kan brukes som 
møte og arbeidsrom. GSK er enig under forutsetning av at ordningen 
revideres hvert semester. GSK ønsker at rommet tilbakeføres til hybeldrift så 
snart som mulig.  
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VEDTAK:  Finansstyret vedtar at Blæsten gjøres om til møte- og arbeidsrom for 
Studentersamfundets grupperinger inntil det er fattet et vedtak for 
permanent bruk av lokalet. Bruk av Blæsten administreres og håndheves av 
GS.  
Bruken av Blæsten er midlertidig og vil bli omdisponert som ordinært 
hybellokale så snart annen bruk er vedtatt. Bruken skal evalueres på første 
FS-møte hvert semester. 

 
SAK 03/16:   Endringer i aksjonæravtale Studentmediene i Trondheim AS   

Samfundet sa i 2014 opp aksjonæravtales bestemmelser om hybler og årlig 
tilskudd. Aksjonæravtalen foreslås endret slik at disse punktene utgår. 
Ansvaret for støtten fra SiT foreslås samtidig overført til Velferdstinget. 
Avtalens oppsigelsesbestemmelse foreslås endret til 3 måneder.  
 

VEDTAK:  Finansstyret godkjenner forslag til endring i Aksjonæravtale mellom 
Studentersamfundet Trondhjem og Studentsamskipnaden i Trondheim for 
eierskap til selskapet Studentmediene i Trondheim AS.  

 
SAK 04/16:   Billettpris på Samfundsmøter   

Styret ønsker å kunne øke prisen på inngang til Samfundsmøter for ikke-
medlemmer.  
 

VEDTAK:  Finnansstyret gir Styret fullmakt til å selge styrekort for inntil kr 100,-.  
 
SAK 05/16:   Oblater til UKA  

UKA-15 har søkt om gjenoblater til sine mellomledere (26 stk.) for våren 
2016. Når oblatbudsjett for 2016 ble vedtatt var kun ukestyret omfattet av 
vedtaket. Oblater til UKA utover ukestyret skulle gjøres eget vedtak.   
 

VEDTAK:   UKEstyret og nestleder i økonomiseksjonen er aktive funksjonærer fra de blir 
tatt opp, til og med semesteret etter UKA arrangeres. UKEstyret har mulighet 
til å fortsette som funkepanger, etter søknad fra påfølgende UKEstyre, 
såfremt de kvalifiserer etter kriteriene satt av FS. 

 
Nestledere i seksjonsstyrene er funksjonærer fra de blir tatt opp til og med 
semesteret UKA arrangeres. UKAs gjengsjefer er funksjonærer i semesteret 
før UKA, samt semesteret UKA arrangeres. Vårsemesteret etter UKA er 
nestledere i seksjonsstyrene og gjengsjefer aktive gjengmedlemmer på 
Samfundet.  

 

Orienteringssaker  
Driftsorientering 
Tatt til orientering. 
 
Orientering fra Driftsstyret 
Tatt til orientering. 
 
Orientering fra Gjengsekretariatet 
Tatt til orientering. 



Referat fra FS-møte 2016-01-28 

 

3 

 
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 
Steinar Bjørlykke har jobbet med VK, STV og innkjøp av videoutstyr. De begynner å nærme seg en 
løsning.  
 
Hans Kristian Henriksen og Magne Mæhre har hatt en konstruktiv dialog med ITK angående 
Telematikkrom og andre utfordringer. 
 

Diskusjonssaker 
 

Eventuelt 
SIT ber om å få bruke midler fra driftskontoen til oppussing av hybel. Saken ble diskutert og 
Finansstyret ber GS gi tilbakemelding til SIT om at kun midler fra bardrift kan brukes til 
hybeloppussing. Midler fra driftskontoen skal brukes i henhold til budsjett.    
  

Møtet ble hevet kl. 19:00 

 

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 18.FEBRUAR 

Referent: Nora Røkaas Hermansen 

 
Dag Herrem     Magne Mæhre   Amund Aarvelta 

 
Linn Christin Haugen   Tormod Gjestland   Øyvind Bentås  

 
Silje Vestues Kjeldstad   Hans Kristian Henriksen  Steinar Bjørlykke  
 


