
FINANSSTYREMØTE

Torsdag 1. desember 2022
Gløshaugen Adolf Øien-bygget 5. etasje Møterom ELG-M51

(Servering fra kl 16:00)
SAKSLISTE
kl. 16:30 1. Protokoll fra FS-møte 3. november 2022 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Orientering/Presentasjon
kl. 16:35 3. Orientering KSG og Profil - 30 min

4. Orientering fra ekstraordinært GSK-møte - 15 min
5. Orientering nybygg med finansiering- 20 min

Vedtakssaker
kl. 17:40 6. Arealfordeling Biblioteket og Klubbstyrets nåværende arealer - 5 min
kl. 17:45 7. Festivalperiode for UKA-23 - 5 min
kl. 17:50 8. Gjengbudsjetter 2023 - 10 min

kl 18:00 Pause

Orientering og diskusjonssaker
kl. 18:15 9. Scenetekniske investeringer 2023 - 20 min
kl. 18:35 10. Styret presenterer budsjett for 2023 - 15 min
kl. 19:50 11. Oblatsøknader fra og med våren 2023 - 15 min
kl. 19:05 12. Budsjettforslag 2023 - 15 min
kl. 19:20 13. Frivillighets-kontrakt - 10 min
kl. 19:30 14. FS-bok 2023 30 min

kl 20:00 Pause

Orienteringssaker
Kl. 20:15 15. KSG - status omorganisering - 45 min

16. Driftsorientering v/NRH
17. Orientering fra Driftsstyret v/GG
18. Orientering fra Gjengsekretariatet v/OL
19. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FA
20. Orientering fra UKA v/KB
21. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
22. Orientering fra Nybyggkomiteen v/TP

Runde rundt bordet
Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2022-11-28
Nora Røkaas Hermansen
Daglig leder

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



Orienteringer
3. Orientering KSG og Profil - 30 min
Muntlig i møtet.
Rapport ettersendes.

4. Orientering fra GSK-møte om oppfølging etter mistillitsforslaget
Muntlig i møtet.

5. Orientering nybygg med Finansiering
Guide til nybyggdokumenter
Bilder fra byggeplassen og her

Muntlig i møtet.

Finansiering ved Styreleder
Muntlig i møtet.

Vedtakssaker

6.  Arealfordeling Bibliotek og klubbstyrets nåværende arealer
VEDTAKSFORSLAG: FS vedtar at arealet i Biblioteket skal disponeres til hybler for LøK, KU og

FSUG, samt et arbeidslokale til Styret. Prosjektleder for innredning og

innflytting Simen Vestad bes følge opp prosjektets realisering.

Saksunderlag fra SNK:

Arealfordeling - Saksunderlag AU

Presentasjon_Innspill endring hybler og arbeidslokaler 221114.pdf

AU anbefaler FS å vedta forslaget. FS-møtet.

7. Festivalperiode for UKA-23
VEDTAKSFORSLAG: Finansstyret vedtar følgende festivalperiode for UKA-23; fra og med torsdag

5. oktober til og med søndag 29. oktober 2023.

Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 17.09.2023 kl.06:00.

UKA har, etter avklaring med Driftsstyret, mulighet til å begynne byggingen i

Storsalen tidligere enn søndag 17. september 2023 så fremt det ikke er i

konflikt med Samfundets arrangementer i Storsalen.

Varelager skal være talt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av

Samfundet senest tirsdag 31. oktober 2023 kl. 16:00.

UKA skal tilbakelevere lokalene slik at Edgar, Lyche, Selskapssiden og

Daglighallen kan åpnes til vanlig tid tirsdag 31. oktober 2023. Storsalen skal

være klargjort for Symforch-øvelse torsdag 2. November, Storsalen skal være

klargjort for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 3. november 2023.

Klubben skal være klar for åpning fra og med torsdag 2. november 2023.

Sakspapirer FS-møte 1. desember 2022
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Strossa og Bodegaen skal være klar for åpning fra og med fredag 3.

november 2023.

UKEball arrangeres mandag til torsdag siste uke i høstsemesteret, etter siste

åpningshelg høsten 2023.

Fra UKA-23:
Omtrent helt likt som i -21, samme festivalperiode og selve byggeperioden før/etter UKA, utenom
Klubben hvor det er satt av 1 ekstra dag. Starten for festival er valgt slik at den passer inn i kun
oktober måned.

UKA-23 har allerede bestemt seg for følgende datoer:

Promenadekonsert: 4. oktober 2023

Avsløring av UKEnavnet: midnatt til 5. oktober 2023

B-Helg: 6.-8. oktober 2023

G-Helg: 13.-15. oktober 2023

S-Helg: 20.-22. oktober 2023

H-Helg: 27.-29. oktober 2023

10. Gjengbudsjetter 2023
VEDTAKSFORSLAG: Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2023:

Arkivet: inntil kr    17 800,-

Diversegjengen: inntil kr    52 200,-

Fotogjengen: inntil kr    88 600,-

Forsterkerkomiteen: inntil kr  438 000,-

Gjengsekretariatet: inntil kr  153 300,-

IT-komiteen: inntil kr   123 300,-

Markedsføringsgjengen inntil kr  453 000,-

Regi: inntil kr  395 600,-

SNK/SKP: inntil kr   120 300,-

Studentersamfundets interne teater: inntil kr    36 500,-

Studentersamfundets orchester (Låfte): inntil kr    62 000,-*

Videokomiteen inntil kr  220 100,-

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2023: inntil kr 2 160 700,-

*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 2023:

Fotogjengen: inntil kr  48 000,-

Markedsføringsgjengen: inntil kr  45 000,-

Sakspapirer FS-møte 1. desember 2022
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Bevilgningene til gjengenes investeringer belastes UKE-fond med inntil kr 93

000, - i 2023.

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift og investeringer i 2023:

inntil kr 2 253 100,-

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til andre bevilgninger

for 2023:

Diverse arrangement: inntil kr   25 000,-

Styret: inntil kr 545 000,-

GS-potten: inntil kr 100 000,-

Studentmediene (forpleining): inntil kr 153 000,-

Driftsstyret: inntil kr   15 000,-

Bevilgningene til andre bevilgninger belastes UKE-fond med inntil kr 838

000,- i 2023.

Saksunderlag:

Sammenstilling av gjengbudsjetter fra GS.

Oversikt over fondsbevignigner.

Gjengbudsjettene er diskutert i AU-møtet 20. oktober og FS-møtet 3. november. Budsjettene er

justert etter disse diskusjonene.

Forpleiningssatsene er økt for 2023 og Profil er slått sammen med SNK og SKP. Totalt gir dette en

økning i forpleining på kr 67 200,- fra 2022.

Studentmediene har 68 funksjonærer til 2023. Det tilsvarer kr 153 000,- i forpleining og er det som

bevilges til SM. Når SM flytter inn i nybygg vil Samfundet ihht avtale, ikke lenger bevilge forpleining til

SM.

ITK sine investeringer føres over driftsbudsjettet.

Driftsstyret ber om kr 15 000,- til diverse sosialt for å styrke samhold og samarbeid.

AU anbefaler FS å vedta gjengbudsjettene for 2023.

Orientering og diskusjonssaker
9. Scenetekniske investeringer 2023
Det foreslås å at det bevilges inntil kr 2,1 millioner til scenetekniske investeringer i 2023 til følgende

investeringer:

● LED spotter i Storsalen

● 3 Mellomsterke projektorer

● Datautstyr

● Mikrofoner

● Basskabinett

● Trommehardware (allerede godkjent)

● Inear monitor

● Lydmikser - Knaus (senere til intimscene)
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Sammenstilling scenetekniske investeringer

fra GSInvesteringer gjenger 2023

GS-teknisk VO stiller i FS-møte 1. desember for å redegjøre for de scenetekniske investeringene.

10. Styret presenterer budsjett for 2023
Styret ber om kr 545 000,- fra UKEfond for 2023. Bevilgningen har vært kr 575 000,- siden 2020. Se

Oversikt over fondsbevignigner.

11. Oblatsøknader fra og med våren 2023
Alle oblatsøknadere ligger her, VO-kontaktene for de ulike områdene som har søkt vil
komme innom å svare på spørsmål om det skulle være noen.

● FS godkjenner at Regi øker instruksfestede antall aktive funksjonærer fra 24 til 30.

● FS godkjenner å bevilge Markedsføringsgjengen 2 nye funksjonæroblater fra våren 2023,

samt omgjøre 5 gjengoblat til funksjonæroblat. Dermed vil Markedsføringsgjengen bestå av

70 aktive medlemmer, hvorav 35 er funksjonærer og 35 er gjengmedlemmer.

● FS godkjenner at Arkivet skal få 2 nye funksjonærstillinger. Disse skal tilhøre Arkivar i arkivet.

● FS godkjenner at Kafé- og serveringsgjengen innvilges 19 funksjonæroblater og 17

gjengisoblater. KSG blir da totalt bestående av 92 funksjonærer og 284 gjengmedlemmer. FS

godkjenner at Daglighallen mikrobryggeri utvider sine funksjonærer sin bindingstid med to

semesteret. Funksjonærene i Daglighallen mikrobryggeri vil da totalt ha en bindingstid på

seks semestre.

12. Budsjettforslag 2023
Foreløpig budsjettforslag
Kommentarer til budsjettet fra daglig leder

Foreløpig forslag til budsjett for 2023 presenteres i møtet.
Punkter til diskusjon:
Varekost - skal vi justere den opp?
Uke-overskuddet/fond inntekter -hva skal vi budsjettere med for 2023?

13. Frivillighets-kontrakt
Utkast til avtalen med litt spørsmål og kommentarer fra GSK.

Spørsmål fra GSK lurer:
- Hvor ofte skal denne signeres?
- Må alle gjengmedlemmer signere denne(gjelder også panger)?
- For gjenger som allerede signerer en del, UKA og ISFiT kan dette bli mye, hva tenker vi rundt

dette?
-

14. FS-bok 2023
Oversikt over alle endringer ligger her.

Sakspapirer FS-møte 1. desember 2022
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Orienteringssaker

15. KSG - status omorganisering
Notat omorganisering fra KSG

KSG kommer også og orienterer muntlig i møtet.

16. Driftsorientering
Muntlig i møtet

17. Orientering fra Driftsstyret
Muntlig på møtet

18. Orientering fra Gjengsekretariatet
Muntlig på møtet

19. Orientering fra Studentersamfundets leder
Muntlig på møtet

20. Orientering fra UKA
Muntlig på møtet

21. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
Sakspapirer fra AU-møtet 17. november 2022
Referat fra AU-møtet 17. november 2022

22. Orientering nybyggkomiteen v/TP
Muntlig i møtet

Runde rundt bordet

Eventuelt

Neste FS-møte: torsdag 15. desember 2022

Sakspapirer FS-møte 1. desember 2022
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