
FINANSSTYREMØTE

Torsdag 20. mai  2021 kl 16:30 (Storsalen og videomøte)

Protokollutskrift

Til stede:
Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Øyvind Hauge, Fredrik Akre, Amund Aarvelta,

Jacob Sjøding, Magnus Askeland, Ragnhild Nøstvold og Tormod Gjestland
Observatører: Tonje Aune (GS), Sveinung Vaskinn (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21),

Gunnar Gudlaugur Gunnarson (DS), Jacob Sjødin (GRIF), Jostein Løwer (SNK),
Nora Røkaas Hermansen (daglig leder), Ingvild Wie (påtroppende GRIF)

Forfall:

Referat: Godkjent
Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker
UKEstyret UKA-21 presenterte seg for FS og la fram foreløpig budsjett for UKA-21
Finansstyret takker for presentasjonen.

Markedsundersøkelse - nybygg presenterer
Allegra og Rikke fra nybyggkomiteen presenterete resultatet av en markedsundersøkelse som Styret
og Nybyggkomiteen jobbet på før jul.
Finansstyret takker for presentasjonen.

Orientering om Reitan-samarbeidet
Magnus Askeland og Nora R. Hermansen orienterte om status i Reitan-samarbeidet.

Vedtakssaker

Sak 32/21 Varmesentral og VA Nybygg
Arbeidet innbefatter omlegging av fjernvarmeinntak til ny varmesentral i fyrrommet og å etablere
nødvendig infrastruktur for vann og avløp fra nybygget i Klostergata og Høgskoleveien.

Budsjettoverslag er på omtrent 4MNOK eks mva.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner at det omlegges fjernvarme og VA-anlegg i Klostergata
sommer 2021, med budsjettramme 4 MNOK.

Sak 33/21 Garderobelapp-system

Saken delegeres til nestleder i FS Magne Mæhre.

Referat fra FS-møte 2021-05-20
Side 1



Sak 34/21 Evaluering av Vertskapet
GSK har foretatt en evaluering av vertskapet basert på tilbakemeldinger fra gjengsjefer og
medlemmer av vertskapet. GSK anbefaler å videreføre vertskapet til høsten og ta ny en ny evaluering
ved slutten av neste semester.

VEDTAK: Finansstyret vedtar at Vertskapet opprettholdes inntil videre og at ordningen
evalueres innen utgangen av desember 2021.

Sak 35/21 UKEfunker og oblater
Det var våren -21 tvil om hvilken interne status UKEfunker faller inn under. I håp om en lettere
prosess til våren -23, er det ønskelig med et FS-vedtak som presiserer UKEfunkers goder på
samfundet.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner at frivillige som er tatt opp i UKA og ellers ikke faller inn
under andre oblatordninger har status som gjengmedlemmer fra de er tatt opp til og
med vårsemesteret før UKA arrangeres. De har status som gjengmedlemmer uten
følgerett på Samfundet høstsemesteret UKA arrangeres forutenom perioden der
egen husorden for UKA er gjeldende. Husmann kan i henhold til husorden og
hybelinstrukser inndra følgerett til Sideloftene dersom Husmann finner det
nødvendig.

Sak 36/21 Oblatsøknader - gjeldende fra høsten 2021
Studentersamfundets orkester søker om 1 funksjonær til Snaustrinda.
Markedsføringsgjengen søker om 7 gjengmedlemmer.
Kafe og Serveringsgjengen søker om 3 funksjonærer.

VEDTAK: Finansstyret vedtar at Studentersamfundets orkester kan ha inntil 17 funksjonærer.
Finansstyret vedtar at Markedsføringsgjengen kan bestå av inntil 65 aktive
medlemmer.
Finansstyret vedtar at Kafe og Serveringsgjene kan ha  inntil 71 funksjonærer.
Finansstyret ber nestleder Magne Mæhre ta til diskusjon opp antallet funksjonærer
og gjengmedlemmer i Studentmediene på eiermøte.

Sak 37/21 FG søker om nytt kamerahus
FG søker om kr 31 500,- til nytt kamerahus.

VEDTAK: Finansstyret bevilger inntil kr 32 000,- fra UKEfond til FG til innkjøp av nytt
kamerahus.

Sak 38/21 Generalforsamling - Studentmediene
Studentmediene i Trondheim AS avholder ordinær generalforsamling i juni.

VEDTAK: Magne Mæhre representerer Studentersamfundet i Trondhjem ved
generalforsamlingen i Studentmediene i Trondheim AS.

Sak 39/21 Nedsettelse av lønnsutvalg

VEDTAK: Finansstyret nedsetter lønnsutvalget med følgende medlemmer; Dag Herrem, Magne
Mæhre og Ragnhild Nøstvold
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Diskusjonssaker
Fremdriftsplan for arealfordeling
Nybyggkomiteen har fått i oppdrag av FS å gjennomføre en fordeling av arealene i både nybygget og i
eksisterende bygg. SNK har satt opp 3 forslag til hvordan dette kan gjennomføres, med forskjellige
tidsfrister.
Finansstyret ber om at arbeidet startes så tidlig som mulig men at vedtak fattes etter UKA-21, i
desember 2021.

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 Nybyggkomiteen
Tatt til orientering

Runde rundt bordet

Eventuelt

Møtet hevet kl. 20:20

NESTE FINANSSTYREMØTE 2021-08-12

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem Magne Mæhre Øyvind Hauge Amund Aarvelta

Magnus Askeland Jacob Sjødin Fredrik Akre Ragnhild Nøstvold

Tormod Gjestland
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