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FINANSSTYREMØTE
Torsdag 19.mai 2016 kl. 16:30
Sted: Møterom Biblioteket
Pizza kl. 16:00
SAKSLISTE
kl. 16:30
kl.

1. Protokoll fra Finansstyremøte 21. april v/DH
2. Innkalling og saksliste v/DH

Presentasjoner
3. Økonomiorientering v/KSG-øko.
Vedtakssaker
Kl. 17:00
4. Byggeprosjekt UKA-17 v/MN og Profil
5. Møteplan for FS høsten 2016 v/NRH
6. Festivalperiode for UKA-17 v/MN
7. Ventilasjon i Klubben og Edgar v/NRH
8. Bruk av Biblioteket v/?
9. Revidert Instruks for romreservasjon /MGS
10. Reviderte gjengbudsjetter v/MGS
11. Revidert instruks for VK v/MGS
Kl. 18:30

Pause

Orienteringssaker
Kl. 18:45
12. Driftsorientering v /NRH
13. Orientering fra Driftsstyret v/LTR
14. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS
15. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB
16. Orientering fra UKA v/GH
17. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Kl 19:00

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker
Ingen saker meldt

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2016-05-13
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 21. april 2016 på Biblioteket
Protokollutskrift
Tilstede:
Finansstyret:

Dag Herrem, Magne Mæhre, Amund Aarvelta, Øyvind Bentås, Tormod
Gjestland, Hans Kristian Henriksen, Silje Vestues Kjeldstad, Steinar Bjørlykke.

Administrasjonen:

Nora R. Hermansen

Observatører:

Norvald H. Ryeng (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Lauritz Telle Riple
(DS), Martin Næss (UKA-17), Gabriel Qvigstad (påtroppende Styreleder)

Forfall:

Linn Christin Haugen

Referat:

Godkjent

Innkalling:

Innkalling ble godkjent

Presentasjoner
KSG presenterte økonomirapport.

Vedtakssaker
SAK 19/16:

Endring av Opptaksinstruks
MG ønsker å gjøre endringer i opptaksinstruksen. GSK har godkjent
endringene.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar framlagte forslag til endringer i Opptaksinstruksen.

Orienteringssaker
Driftsorientering
Tatt til orientering.
Orientering fra Driftsstyret
Tatt til orientering.
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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
Magne Mæhre har snakket med ITK og MG om bruken av Terminalen og kan rapportere om at det
samarbeides godt om dette.
Gabriel Qvigstad informerte om at Trondheim er kåret til Nordens 4. beste studieby.
Administrasjonen har overtatt ansvaret for vasking av Trafoen - både 1. og 2. etasje.
Det oppfordres til å holde bedre orden i Daglighallen.

Diskusjonssaker
Byggeprosjekt UKA-17
Ukesjef Martin ga en redegjørelse for UKE-styrets og Profil gruppa sin vurdering av de fire foreslåtte
lokalene til Byggeprosjekt for UKA-17; Mellomlokaler, Rundhallen, Prakthønerommet og Strossa.
Finansstyret ber UKA vurdere hvor mye ressurser UKA-17 kan legge i byggeprosjektet da dette vil
være en faktor for valg av prosjekt.
UKA og Profil vil jobbe videre med forslagene og saken vil tas opp igjen på FS-møtet 19. mai.

Høring angående SiTs eierskap til Studentmediene i Trondheim as
Velferdstinget har sendt ut en høring angående SiTs eierskap til Studentmediene i Trondheim as da
Samskipnaden har signalisert at det ikke er viktig for dem å være eier i selskapet. Saken ble
diskutert.
For Finansstyret er det viktig at gjengens tilknytning til Studentersamfundet opprettholdes og at
gjengen får en langsiktig økonomisk forutsigbarhet. Eierskapet er av mer underordnet betydning.
Finansstyret ser store fordeler ved at Studentmediene blir en gjeng som styrer seg selv og med færre
administrative nivåer.
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Finansstyrets leder utarbeider et høringssvar på bakgrunn av diskusjonen.

Biblioteket
Det er uttrykt misnøye med at Biblioteket har blitt et internt møtelokale og er blitt enda mindre
tilgjengelig for publikum.
Etter initiativ fra påtroppende Styreleder Gabriel har gjengene fått frist til FS-møtet 19. mai til å
komme med konkrete forslag til bruk av Biblioteket. Det ble presisert at det er viktig for Finansstyret
at lokalet er i bruk.
Administrasjonene ønsker upåaktet av diskusjonen om Bibliotekets fremtidige bruk å lydisolere
veggene mellom Biblioteket og Klubbstyrets hybel og kontor, og lage en alternativ inngang til
Klubbstyrets kontor og oppussing av Klubbstyrets kjøkken. Dette vil være endringer som uansett må
gjennomføres og uavhengig av Bibliotekets funksjon. Finansstyret ønsker at dette gjennomføres i
sommer.
På FS-møtet 19. mai må Finansstyret ta stilling til om lokalet skal være del av Samfundets
skjenkeareal.

Møtet hevet kl. 19:45

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 19.MAI 2016.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Steinar Bjørlykke

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Øyvind Bentås

Silje Vestues Kjeldstad

Hans Kristian Henriksen
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Presentasjoner
3. Økonomiorientering ved KSG-øko.
KSG-øko presenterer økonomirapport.

Vedtakssaker
4. Byggeprosjekt UKA-17 v/MN og Profil
Profil og UKA vil presentere sine forslag til valg av byggeprosjekt for UKA-17.
Profil har sendt inn skriftlig innstilling – se vedlegg.
Har ikke mottatt innstilling fra UKA.
VEDTAKSFORSLAG:

Finansstyret vedtar at XXX blir byggeprosjekt for UKA-17.

5. Møteplan for FS høsten 2016 v/NRH
Daglig leder foreslår følgende møteplan for FS høsten 2016:
Torsdag 1. september – Bruk av Blæsten, halvårsøkonomirapport drift, diskutere budsjettpremisser
for 2017
Torsdag 6. oktober – Budsjettpremisser kommende år, forventinger til UKA-17
Torsdag 3. november – langtidsbudsjett, budsjettforslag gjenger, møteplan vårsemester,
økonomirapport fra UKA-15, Byggeprosjektleder presenterer planer for byggeprosjekt uka-17, Rive
og byggeperiode for byggeprosjekt uka-17
Torsdag 1. desember –Revidering av leiesatser i KG 35, Medlemskontingent 2017, Budsjettforslag,
Torsdag 15. desember – Budsjett og budsjettkunngjøring, Oblatbudsjett 2017, FS-bok 2017 – julebord
Å legge møtene tidlig i måneden gjør at KSG kan rapportere fra hele foregående måned i sin
økonomirapport.
VEDTAKSFORSLAG:

Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2016; torsdag 1. september,
torsdag 6. oktober, torsdag 3. november, torsdag 1. desember og torsdag 15.
desember.

6. Festivalperiode for UKA-17 v/MN
UKA-17 foreslår følgende festivalperiode for UKA-17: fra og med onsdag 5. oktober til og med lørdag
29.oktober.
VEDTAKSFORSLAG:

Finansstyret godkjenner UKE-styrets forslag til festivalperiode for UKA-17: Fra
og med onsdag 5. oktober til og med lørdag 29. oktober 2017.
Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 18.09.2017 kl.06:00.
UKA har, etter avklaring med Driftsstyret, mulighet til å begynne byggingen i
Storsalen tidligere enn søndag 18. oktober 2017 så fremt det ikke er i konflikt
med Samfundets arrangementer i Storsalen.
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Varelager skal være telt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av
Samfundet senest tirsdag 1. november 2017 kl. 16:00.
UKA skal overlevere Huset tilbake til Samfundet slik at Edgar, Lyche og
Daglighallen kan åpnes til vanlig tid tirsdag 1- november 2017. Storsalen skal
være klargjort for Symforch-øvelse tirsdag 1. november og for konsert og
Samfundsmøte fra og med fredag 4. november 2017. Klubben skal være klar
for åpning fra og med torsdag 3. november. Prakthønerommet, Strossa og
Bodegaen skal være klar for åpning fra og med fredag 4. november 2017.
UKE-ball arrangeres mandag 14., tirsdag 15., onsdag 16. og torsdag 17.
november 2017.

7. Ventilasjon i Klubben og Edgar v/NRH
Innstilling fra SBK ved Ivar Eriksen;
Alle tilbudene, vedlegg + litt ekstra ligger delt på linken under. (Det som er notert fra telefonsamtalen
med CT er kanskje spesielt relevant å ha med)
https://drive.google.com/folderview?id=0B4IWWrWopnPjdjlRUDR0UnFLNlk&usp=sharing
Hulltaking, sprinkler, elektrisk, vann o.l er ikke med i noen av tilbudene. I tillegg må heisen fjernes og
taket må klargjøres for å kunne plassere aggregat på dette.
Innstilling ventilasjon Klubben\Edgar:
Hamstad, Teknisk Ventilasjon, Oras og Comfort Teknikk (CT) leverandører ble invitert på befaring.
Teknisk Ventilasjon dukket aldri opp på befaring, og var ikke tilgjengelige på telefon. Hamstad har
sett lokalene før og ønsket ikke ny befaring. De har levert tilbud uten ny befaring.
Alle leverandører ble informert om den ulike bruken av lokalene men leverandørene skulle få lov å
konkurrere både på løsning og pris.
Vi har mottatt tilbud fra Hamstad, Oras og CT. Alle har valgt stort sett samme føringsveier og
løsninger. Det som skiller seg ut er Hamstad, som leverer to aggregat, og CT som leverer
tekstilkanaler i Edgar.
To aggregat vil gi en teknisk bedre løsning, blant annet med separat styring av luft til lokalene.
Tekstilkanalene kommer i forskjellige farger, og vil forhåpentligvis bil mer anonyme. De vil ikke bli
permanent skadet hvis noen slår\skaller inn i kanalen, noe som er en risiko pga. lav takhøyde. Profil
har ytret ønske om å være med på valg av farger.
CT har i tilbudet sitt ført opp luftmengde som 12 000m3/h, mens samlet krav for Edgar og Klubben er
rundt 12 780m3/h. CT har bekreftet pr telefon at aggregatet som er priset inn kan levere opp til 14
000 m3/h. Det kan være de må opp med 1-2 ekstra dyser i Klubben, noe som ikke er med i prisen i
tilbudet. Hvis CT blir valgt som leverandør bør vi få dette sjekket opp og priset før vi signerer
kontrakt.
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Priser inkl kran, eks/mva:
Comfort Teknikk
576 400,Hamstad
806 000,Oras
827 000,Da CT sitt tilbud er 229 600,- billigere enn Hamstad, samt at tekstilkanaler i Edgar blir mer
"publikumsvennlige" anser vi dette som det beste tilbudet.
SBK ønsker ikke opsjonen på kjøling av til-luft, da det er får arrangementer som er på dager og tider
hvor det er behov for dette.
Innstilling fra administrasjonen;
Vi mener det er svært ønskelig å ha to aggregat da det er stor forskjell på bruken av Edgar og Klubben
og det vil derfor være en fordel å kunne styrer disse to lokalene separert. Tekstilkanaler mener vi vil
trekke til seg mer støv enn vanlige kanaler og de vil dessuten være vanskeligere å holde rene. Vi har
kun gode er faringer med Hamstad, men er ikke negative til å ha en tredje aktør på ventilasjon i
Samfundet. Pr i dag har vi noen anlegg levert av GK og noen fra Hamstad. Vi holder på å fase ut GK –
trolig vil Hamstad ta over vedlikehold på GK sine anlegg.
Det kan være ønskelig å be om et tilbud med to aggregat fra CT for på denne måten å ha to
sammenlignbare tilbud.
VEDTAKSFORSLAG:

Finansstyret ønsker en løsning med to aggregat/separat styring og ber
administrasjonen innhente tilbud fra Comfort Teknikk på anlegg med to
aggregat og gir administrasjonen i samarbeid med SBK fullmakt til å velge
leverandør.

8. Bruk av Biblioteket v/?
GSK har tatt stilling til hvorvidt det er ønskelig at Biblioteket har skjenkebevilling eller ikke. GSK
vedtok følgende; Enstemmig ønske om å beholde skjenkebevillingen.
Innspill fra korene:
Etter prøveøving konkluderer korene med at Biblioteket er svært godt egnet til korøvelser for
småkor; «kanskje til no det rommet på Samfundet som me har opplevd som best eigna for dette.
Biblioteket er diverre ikkje stort nok til øvingslokale for TSS eller TKS, men kan nyttast både av kora og
(truleg) grupperingar ved Musikerlaafte. I tillegg var akustikken såpass bra at lokalet absolutt kan
vera aktuelt for mindre konsertoppsetjingar.
Som øvingslokale var det òg ein ting som utmerka seg utanom den faktiske kvaliteten på lokalet. Det
at ein har vindauge på gateplan og eit stort vindauge i døra til gangen på Nordre side, gjer at ein får
synleggjort slike aktivitetar mykje betre enn når ein øver på til dømes Songarhybelen. Dette kan vel
seiast å vera utelukkande positivt for både koret som øver her og Samfundet generelt.
Kort oppsummert kan det seiast at eg ser stort potensiale i Biblioteket som øvingslokale og eventuelt
konsertstad, og at det derfor vil vera ekstremt uheldig å fjerna desse moglegheitane ved å setja inn
eit fastbolta møtebord.

Sakspapirer FS-møte 19.mai 2016

Side 8 av 12

Ingen grupperinger fra Låfte har ytret ønske direkte til Hans Kristian om bruke lokalet.
Innstilling fra DS:
Vi har behov for ett bibliotek som kan brukes som hvilerom og spiserom hver fredag og lørdag. Det
kan også noen ganger være behov for å bruke biblioteket som ekstra backstage når det er store crew
som kommer. Biblioteket passer godt som et lokale hvor man kan gjøre klar rekvisitter til
temafester.
I ukedagene har vi behov for et møterom og rom hvor vi kan ha workshops for å finne ut hvordan vi
skal vedlikeholde og finne nye konsepter sammen med andre gjenger. Det vil da være bedre med
møbler som kan deles opp slik at vi kan snakke sammen i grupper.
Ettersom sangerne ble ble fortalt at de skulle flere øvinger på huset etter saken om lokaler til admin i
høst så er onsdag en dag hvor både TSS og TKS ønsker å øve på huset. I tillegg har det kommet en ny
debattkomite som ønsker å arrangere ting på onsdager, og vi har da behov for ekstra kapasitet.
Dersom møblene på biblioteket er mobile, så kan man bære dem ut om man skal ha arrangementer.
Eller få laget et lite lager under trappen til stoler og bord. Da har man også tilgang på flere stoler som
kan brukes til arrangement.
Vi ønsker at biblioteket beholder skjenkebevillingen slik at det fortsatt er mulig å ha eksterne
arrangementer der, men at rommet er bookbart i robokop slik at det kan brukes til møter, workshops
og lignende når det ikke er arrangementer der. Dersom skjenkebevilgningen blir bevart kommer det
til å være en betydelig mengde arrangementer der høsten 2017.

VEDTAKSFORSLAG:

Finansstyret vedtar at Biblioteket skal være del av Samfundets skjenkeareal
og at lokalet primært skal benyttes til offentlige arrangement.

9. Revidert Instruks for romreservasjon v/MGS
GS har revidert romreserveringsinstruksen. Forslag til ny instruks finnes her:
https://docs.google.com/document/d/1C-oh4GWtZe4FTZbQwdpY_3qrvuTG759Zs95BTl6RA6w/edit#
VEDTAKSFORSLAG:

Finansstyret vedtar framlagte reviderte Instruks for romreservasjon.

10. Reviderte gjengbudsjetter v/MGS
GS og gjengene har revidert gjengbudsjettene for 2016.
Endelige forslag til reviderte gjengbudsjetter ettersendes.

11. Revidert Instruks for Videokomitéen v/MGS
VK og GS har revidert VK sin instruks. Dokumentasjon av Samfundsmøter er tatt inn og ønske om
øket antall funksjonærer.
Forslag til revidert instruks finnes her: - se også link i mail.
https://docs.google.com/document/d/166060vHZqmk--aAz0Ke8RLFe0BaYD9cWPGsRa7SuoUk/edit
VEDTAKSFORSLAG:

Finansstyret vedtar framlagte reviderte Instruks for Videokomitéen.
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Orienteringssaker
12. Driftsorientering v/NRH
 Har ansatt prosjektleder og medarbeider for ombygging av Biblioteket/KLST kontor.
Planlegger at disse også gjøre andre vedlikeholdsoppgaver på Huset i sommer – for eksempel
toalett i Daglighallen og Rundhallen, belysning Strossa og i trappeløp ved Bodegaen, elektrisk
i forbindelse med ventilasjon
 Jan Åge og Tormod har senket heisen og Jan Åge jobber nå med å fjerne heismaskinen. At de
fant en mulighet for å gjøre dette selv sparer oss for en del utgifter i år. Sjakten er snart
klargjort for ventilasjonskanaler og eventuelt lager for Bryggeriet på Edgar-nivå. Fjerning av
selv heise haster ikke like – utsettes inntil videre.
 Har fått en muremester til å gi pris på renovering av vegger i Lyche – ca. 100 000,- eks mva-.
Kan gjøre jobben i juli. Skal få inn et tilbud til.
 Møbler i Lyche; vi sender en del stoler og muligens også bord og bardisk til renovering hos
Antonia Arenas i sommer.
 Jobber med duk til storsalen.
 Har bestilt ½ års oblater til kr 300, Søkt Miljøpakken om støtte til sykkelstativ.
 Vi bytter fra visma.business til visma.net. Da får vi en skyløsning som gjør at ting vil snakke
bedre – bl.a. vi vi få dokumentsenteret opp og gå samt at vi kan få til en løsning med
elektronisk faktura. Månedsprisen er den samme som tidligere, men vi vil få en
oppstartskostnad – kan komme opp i kr 100 000,-. UKA er positive. Det vil bli lettere å dele
utgifter til Visma med UKA da denne løsningen har en betaling pr bruker/regnskapsfører som
trenger tilgang.
 Garderoben har slått sine tidligere omsetningsrekorder etter at vi fikk kortautomater og ikke
kun kontantbetaling.

13. Orientering fra Driftsstyret
Muntlig på møtet

14. Orientering fra Gjengsekretariatet
Muntlig på møtet

15. Orientering fra Studentersamfundets leder
Muntlig på møtet

16. Orientering fra UKA
Muntlig på møtet

17. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
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Referat fra AU-møte tirsdag 3. mai 2016
Kl 19:00 på Biblioteket
Til stede: Dag (FS-leder), Magne (FS-nestleder), Geir (GSK-leder og påtroppende GRIF), Hans Kristian
(GRIF), Øyvind (Styreleder), Gabriel (påtroppende styreleder), Ragnhild (påtroppende GSK-leder),
Nora (daglig leder).

Øvingslokaler til korene
Amanda (påtroppende Huskoordinator) var tilstede under dette punktet.
Korene ønsker å få tilbake permanente øvingslokaler i Studentersamfundet. Storsalen, Rundhallen og
Klubben er foreslått for korene på onsdager. Korene er innstilt på å ha øving samme dag – onsdager
og ønsker seg Klubben, men dette lokalet ønsker også Styrets debattgruppe å bruke til sine
debattmøter på onsdager. Det er planlagt at debattmøtene skal arrangeres hver onsdag. Småkorene
ønsker mulighet til å øve i Biblioteket.
Prioriteringslista som er satt opp i forsalg til romreserveringsinstruksen oppfattes som fornuftig av
AU. AU ønsker å ha korene på huset og vil gjerne at de øver her, men arrangement går foran øvinger.
Forslaget fra Styret er at korene kan bruke Storsalen og Rundhallen, men dette er korene negative til.
Bodegaen og Strossa ble foreslått som øvingslokaler for korene. Korene bør oppfordres til å prøve
ulike lokaler til øving. Styret oppfordres også til å gi beskjed til korene om det ikke bli møte i Klubben
en onsdag slik at korene kan øve her den aktuelle dagen.
AU ber GS om å ta den videre dialogen med korene om dette.

Romreserveringsinstruks
Amanda (påtroppende Huskoordinator) var tilstede under dette punktet.
GS jobber med forslag til ny romreserveringsinstruks. Ble diskutert. AU er ening i prinsippene i
instruksen, men det skal fortsatt jobbes med. AU ønsker å presisere at Huskoordinator skal løse
tvister. Luka skal henvise til Huskoordinator når det oppstår uenighet om hva som har rett til på
reservere et lokale.

Branntilløp på FK
Sikringssjef Ivar var tilstede under dette punktet.
Det ble redegjort for saken.

Dokumentasjon på sikring.samfunet.no
Sikringssjef Stig var tilstede under dette punktet.
Sikring ønsker å dokumentere offentliggjøre deler av sitt virke overfor gjenger og administrasjonen
og ber om tilbakemelding på dete.
Det gjelder:
- Deler av adgangskontrollen
- Kameraovervåkning
Årsaken til at vi ønsker å offentliggjøre dette er for å skape et enkelt oppslagsverk for gjengene og
Administrasjonen.
AU ønsker at kamerautsnitt og annen spesifikk informasjon bak innlogging – AU lar Sikring selv
vurdere utover dette.

Biblioteket
Gjengene skal komme med konkrete forslag til bruk av Biblioteket til FS-møtet 19.mai.
Innspill som har kommet så langt
 KU og Styret ønsker at skjenkebevillingen skal beholdes da de mener det er e forutsetning for
å kunne arrangere åpne arrangement der.
 Hvis korene skal få faste øvingstider i de offentlige lokalene tregner KU flere lokaler til
arrangement.
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 Det er blitt foreslått å opprette en egen Biblioteks-gjeng som kan sørge for arrangementer i
Biblioteket.
 Småkorene ønsker å ha korøvelser i Biblioteket.
 DS ser mye potensiale i rommet, men ingen ønsker å legge faste arrangementer her.
 KU ønsker å ha arrangement her. Problematisk når KLST går igjennom.
På FS-møtet 19.mai må man bestemme seg for noen hovedprinsipper;
 Skal rommet brukes til offentlige eller private arrangement?
 Eventuelt begge deler?
 Skjenking eller ikke.
AU registrerer at det er stor vilje til å ha arrangementer her og at man anser det som en forutsetning
med skjenkebevilling i Biblioteket. AU er positiv til forslagene men presiserer at det er viktig med
gjennomføringsevne slik at vi ikke risikerer å få et lokalen som står mye ubrukt.

Byggeprosjekt UKA-17.
Profil og UKA skal komme med en innstiling til FS-møtet 19.mai.
Ble diskutert. AU anser fortsatt mellomlokaler, Prakthønerommet og Rundhallen som aktuelle
byggeprosjekt.

Reviderte gjengbudsjetter
Se vedlegg
AU ber GS ta en runde til med FK – tenger de dette nå – kan det gjøres omdisponeringer i budsjettet
eventuelt flyttes til neste år?
Ellers berømmer AU GS og gjengene for godt arbeid.

Instruksendringer fra Sikring
Utsettes inntil videre.

Elektronisk gesims
AU ønsker at man går videre her og ber administrasjonen sende inn en søknad til Byantikvaren.

Trønderenergi
Siste forslag ble presentert og diskutert.
Må ta flere runder her.

Oppfølgningssaker – hva skjer?
 Medlemskortsalg på nett
o Må ha en sjekk opp mot NTNU
o Styret tar dette videre til MG
o Fornye på nett – nytt oblat bør være lett å få kjøpt på nett.
 Trenger vi eget ID-kort?
o Ble diskutert
o Tas opp igjen senere
 Semestervarighet høsten 2016
o DS jobber med å booke inn ting den nest siste helgen for å få til en pangavslutning –
og slutte en uke tidligere. Forsøker å høyne ambisjonsnivået for denne helgen for å
få slutte en uke tidligere.
o Bør komme med en tydelig pakke på hva som er åpent eller ikke den siste uken.
o I utgangspunktet skal vi følger Samfundets lover og holde åpent i universitetets
semester.
o Det er viktigst at det er en forutsigbar ramme den siste uka– Lyche bør være åpen –
mye annet kan være stengt.
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Debattkomiteen trenger litt midler.
AU ser helst at det løses innenfor Styrets budsjett.

Møte med Danske Bank og DNB
Kan vi få til et samarbeid om betalingsløsninger og app?
Kan Magne ta dette opp med ITK. ITK må kunne det selv om det er en bank som driver det.

Runde rundt bordet
Diskusjonssaker
Ingen saker meldt.

Eventuelt
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