
FINANSSTYREMØTE

Torsdag 5. mai 2022
Knaus

(Servering fra kl 16:00)
SAKSLISTE
kl. 16:30 1. Protokoll fra FS-møte 31. mars 2022 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Orientering/Presentasjon
kl. 16:35 3. Orientering KSG - 10 min

4. Orientering nybygg - 20 min

Vedtakssaker
kl. 17:30 5. Oblatsøknader - nye oblater fra høsten 2022

6. Reviderte gjengbudsjetter
kl 17:45 7. Konsepter nybygg
kl 18:00 8. BP UKA-23

kl 18:30 Pause

Diskusjonssaker
kl. 18:45 9. Disiplinærsystemet

Orienteringssaker
Kl. 19:30 8. Driftsorientering v /NRH

9. Orientering fra Driftsstyret v/GG
10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/OL
11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FA
12. Orientering fra UKA v/KJB
13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
14. Orientering fra Nybyggkomiteen v/JL

Runde rundt bordet
Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2021-04-29
Nora Røkaas Hermansen
Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder eller FS-leder Dag Herrem

https://docs.google.com/document/d/1Bqsjiwp4fdDduFn4zMwezWdiuvM8tpzqbHf23iaIM7A/edit


Orienteringer
3. Orientering KSG 10 min
Økonomirapport jan-april 2022

4. Orientering nybygg - 20 min
Guide til nybyggdokumenter
Bilder fra byggeplassen og her

Byggeperiode/fremdrift

● Spunting pågår - planlagt uke 14-18.
● Ruta har varslet 1 ukes forsinkelse
● Noe setningsskader på eksisterende bygg - kosmetiske, pga at spuntingen har ført til at

masser har rydd ut under eksisterende bygg slik at bygget har sunket noe - 3,7 cm på det
meste. Vi tåler inntil 4 cm.  Det er iverksatt tiltak for å begrense  ytterligere setningsskader.

● Det er oppdaget hull i avløpsrør fra Lyche. Er lappet sammen nå, men må byttes etter at
spunting er ferdig. Ruta utfører.

● Avholdt møte om rømningskapasitet fra august. Ruta etablerer mulighet for å benytte
rømning via bakdøra i Daglighallen. Ruta etablerer trapp og rampe over byggeplassen i
starten av august. Løsningen godkjent av brannrådgiver. Fortsatt noe begrenset kapasitet på
rømning fra Lyche (vindu) og Strossa (sideloftsdør), men den totale kapasiteten på Huset vil
blir tilnærmet normal. Endelige persontall får vi når rapport fra brannkonsulent foreligger.

Økonomi

Prosjektregnskap

Utsnitt av oppdatert endringslogg:

Grå markering: kravet er endelig omforent

Rosa markering: kravet er omtvistet.
Hvit markering: pågående sak, evt. krav ikke mottatt pt.
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https://drive.google.com/file/d/1Oo7VlBw2vcgYtI9S_xArF2qaBVJ4YbU6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1M6r0OR5CSJGdzTWtFWXh8CjBUqerjPM2wTeP5KYmB1M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zx0jOHT41AOM6n7d2JK-ZGIXkrLSrOSB?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/sR9vyGvGscde6c8D7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vCyCKx2zuf4jEYOHehfjS3SaLXuObAJc/edit?usp=sharing&ouid=100868117240509828356&rtpof=true&sd=true


EM008 : status for ca. 1 uke siden. Det gjenstår fortsatt en stor del utgraving og massetransport og
det er ukjent om det finnes forurensning i disse massene også.
Oppdatert krav er nettopp mottatt og vil bli grundig gjennomgått.

Vedtakssaker

5.Oblatsøknader - nye oblater fra høsten 2022
VEDTAKSFORSLAG: Finansstyret vedtar at Studentmediene kan ha inntil 211 medlemmer, hvorav

66 er funksjonærer.

Finansstyret vedtar at Markedsføringsgjengen kan ha inntil 68 medlemmer,
hvorav 28 funksjonærer.
Finansstyret vedtar at Forsterkerkomiteen kan ha inntil 30 funksjonærer på
vårsemesteret og inntil 40 funksjonærer på høstsemesteret.
Finansstyret godkjenner at frivillige i Regnskapsgjengen og Dokugjengen i
UKA har status som gjengmedlemmer fra de er tatt opp og til og med
semesteret etter UKA arrangeres.

Oblatsøknad SM

Oblatsøknad MG

Oblatsøknad FK (uendret fra H21)

Oblatsøknad UKA

Søknadene er presentert og diskutert på AU-møtet 20. april 2022. AU ber om tydeligere signaler fra

SM om hvordan det går med omstruktureringen. Ellers er det ingen kommentarer til søknadene.

SM har ikke kommet med mer informasjon om omstruktureringen. VO-SM innstiller på at kun oblatet

til Desken innvilges, et mer utfyllende dokument ligger her.

Kort om søknadene:

- SM søker om to nye funksjonæroblater mot å fjerne fire gjengisoblater. Det gjelder oblater til

hhv. nestleder i kulturseksjonen i Radio Revolt og til Desken.

- MG søker om tre nye funksjonæroblater. Videoseksjonen vil utvide med to funksjonærer, og

Markedseksjonen ønsker at stillingen “Markedsanalytiker”, som har vært et midlertidig oblat

fra H21, blir permanent.

- FK søker om to nye funksjonæroblater til høstsemesteret. Dette er et korrigerende vedtak fra

H21, da det var en feil i vedtaksforslaget.

- UKA søker om gjengisoblater til Regnskapsgjengen og Dokugjengen. Antallet oblater kan

variere noe fra UKE til UKE, det dreier seg om ca. 12 oblater til Regnskap og 6 oblater til

Doku.

6. Reviderte gjengbudsjetter
VEDTAKSFORSLAG: Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift

for 2022:

Arkivet: inntil kr    17 000,-
Diversegjengen: inntil kr    46 400,-
Fotogjengen: inntil kr    81 500,-
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https://drive.google.com/file/d/1AjsuSuBlYPLmjWXVfepMTfNThh1G1wLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mU9usjbXRTyivxSd-jiUUyxItlXYQGIv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ligS85ako2-MB-h_UBgxDmsnEQBt_E6g/edit
https://docs.google.com/document/d/1VMoM1OWU_FRqfij2I7-nhoHF6dObwmdg0XTnNiQOwOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UQ9CHtJwOaBqnE4BgYZr_ohyXKmjd1XHjTbHT2GQHqI/edit?usp=sharing


Forsterkerkomiteen: inntil kr  325 000,-
Gjengsekretariatet: inntil kr  123 500,-
IT-komiteen: inntil kr   148 500,-
Markedsføringsgjengen inntil kr  457 800,-
Profilgruppa: inntil kr    43 500,-
Regi: inntil kr  281 500,-
Studentersamfundets interne teater: inntil kr    40 000,-
Studentersamfundets orchester (Låfte): inntil kr    62 500,-*
Videokomiteen inntil kr  215 500,-

Bevilgningene til gjengdrift belastes UKE-fond med inntil kr 1 842 700,-

*Styret i Studentersamfundets orchester fastsetter endelig fordeling av
bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er
meddelt daglig leder.

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengenes
investeringer for 2022:
Markedsføringsgjengen: inntil kr   31 500,-
Forsterkerkomiteen: inntil kr  56 000,-
Bevilgningene til gjengenes investeringer belastes UKE-fond med inntil kr 87
500,- -

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift og investeringer i 2022:
inntil kr 1 930 200,-

Sammenstilling av reviderte gjengbudsjetter

Oversikt over fond bevilgninger

Reviderte gjengbudsjetter er presentert og diskutert på AU 20. april og revidert i henhold til innspill i
AU-møtet.

7. Konsepter nybygg
VEDTAKSFORSLAG: Finansstyret tar konseptutvalgets presentasjon til etterretning og ber om at

det jobbes videre med de foreslåtte konseptene og de resterende konseptene
i eksisterende bygg.

Konseptutvalgets leder Mads Sørum vil presentere og delta i diskusjonen.

Saksunderlag

8. BP UKA-23
VEDTAKSFORSLAG: Finansstyret vedtar at Klubben blir byggeprosjekt for UKA-23.

I FS-møtet 31. mars presenterte UKA forslag til byggeprosjekt for UKA-23.
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https://docs.google.com/document/d/1H7w5PrPDV8nuw9WuIQionS3Cu2MzONfi/edit?usp=sharing&ouid=100868117240509828356&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kp0wtaj1TifyYig4m30I2Jvtp3BrVqkqi5RV-d6RlgA/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1ekalCm5W5HViFZEEoJbpbs9icCm5ZvN2/view?usp=sharing


Lokalene som ble diskutert var: Edgar, Klubben, Knaus og Daglighallen, hvor Klubben utpekte seg som
det mest egnede lokalet med tanke på gjennomførbarhet i forhold til nybygg, immatrikulerings-
perioden i august og UKA sin egen drift.
Klubben må endre konsept som følge av nybygg.
Klubben ble sist pusset opp til UKA-11.
Tanker om konsept:

● Nybygg: gjennom god dialog med konseptutvalget i nybyggskomiteen har vi kommet frem til
at vårt forslag til konsept i Klubben ikke vil konkurrere med de nye konseptene i nybygg.

● Arkitektutlysning: etterspørre bidrag som fokuserer på et lokale med god flyt, spesielt rundt
baren. Sittegruppene fungerer også dårlig i klubben idag, dette bør bli presisert i en
utlysning.

● “Disco”-lokale med allsang fra 60-70-80 tallet. Interiør kan f.eks være gamle LP-plater og
platecovere på veggene, discokuler hengende fra taket og neonlys. DJ-boothen som ble laget
av profil og DG dette semesteret vil også passe godt inn.

Punktene vil bli gjennomgått nærmere på møtet.

BP FS møte 5.mai 

Diskusjonssaker

9. Disiplinærsystemet
Presentasjon: 2022-05-02 Forslag til revidert Disiplinærsystem

Instrukser:
Disiplinær Gruppa
Kontrollørene

Generell gjenginstruks

Orienteringssaker

10. Driftsorientering

Muntlig i møtet

11. Orientering fra Driftsstyret
Muntlig på møtet

12. Orientering fra Gjengsekretariatet
Muntlig på møtet

13. Orientering fra Studentersamfundets leder
Muntlig på møtet

14. Orientering fra UKA
Muntlig på møtet

15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
Referat fra AU-møte 20. april

16. Orientering nybyggkomiteen
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https://docs.google.com/presentation/d/1S-W-Amrm3HuWkLjwxuz_UgmpAIvMo7qyOcsMa07A4AI/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1hR9KB7C3G1VmMnrsvlzpfX6V50IwapGEbmDkn59Wagk/edit#slide=id.g12748dedae0_0_141
https://docs.google.com/document/d/1SbGom0VMv4TOjZ1FVKYM8220_8QsQGIAXFjrzfUe6YU/edit#
https://docs.google.com/document/d/1yr09T9x8vMXFqiX4My3x56Obei_1AbXjijehah_co98/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1XdUiGNUum0vAY2Syw2qiyzhpco1rlXUJpXAGb6CANBs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1Fbxhd6m-mRGSJ-YaXoZeuCF3w8Qbz12d7BAt18NQSHc/edit#


Muntlig i møtet

Runde rundt bordet

Eventuelt

Neste FS-møte: torsdag 2. juni  2022
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