
FINANSSTYREMØTE

Torsdag 15. desember 2022 kl 16:30
Klubben

Det blir kun enkel servering av kjeks og frukt i møtet.
SAKSLISTE
kl. 16:45 1. Protokoll fra FS-møte 1. desember 2022 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Orientering/Presentasjon
kl. 16:50 3. Orientering nybygg - 10 min

4.Orientering og oppfølging fra ekstraordinært GSK-møte - 20 min

Vedtakssaker
kl. 17:20 5.Oblatsøknader gjeldende fra våren 2023

6. Oblatbudsjett 2023
7. Budsjett 2023 og budsjettkunngjøring
8. FS-bok 2023

Kl 18:15 Pause

Orienteringssaker
Kl. 18:30 9. Driftsorientering v /NRH

10. Orientering fra Driftsstyret v/GG
11. Orientering fra Gjengsekretariatet v/OL
12. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FA
13. Orientering fra UKA v/KB
14. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
15. Orientering fra Nybyggkomiteen v/TP

Runde rundt bordet

Eventuelt

kl 19:15 Avgang til Spontan Vinbar

Studentersamfundet i Trondhjem 2022-12-12
Nora Røkaas Hermansen
Daglig leder

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



Orienteringer
3. Orientering nybygg - 10 min
Guide til nybyggdokumenter
Bilder fra byggeplassen og her

4. Orientering og oppfølging fra ekstraordinært GSK-møte - 20 min
I etterkant av mistillitsforslaget mot sittende leder er det tydelig at det er behov for å rydde litt i

intern kultur og håndtering av vanskelige saker.

Finansstyret ble enig om følgende aksjonspunkter 3. november 2022:

● FS foreslår at GSK oppretter en gruppe som skal jobbe med problemstillingene.
● GS skal i samråd med Styret arrangere allmøte for alle frivillige. Finansstyret bidrar i dette

allmøtet.
● FS ønsker å ta i bruk ekstern hjelp til kulturbygging.
● FS ønsker å se på muligheten for at Samskipnaden kan bistå med ressurser på fast basis til å

hjelpe gjengsjefer med HR-problematikk.
● FS ønsker at en frivillighetskontrakt tas i bruk fra januar 2023. GS og FS utarbeider et forslag

til frivillighetskontrakt som sendes til høring hos GSK og planlegges vedtatt på FS-møtet 15.
desember.

GSK har nedsatt en gruppe som FS ba om. Monica Rolfsen er gruppas kontaktperson i FS.
Gruppa jobber med følgende problemstillinger: HR-problematikk på Samfundet, Gjengkultur/Intern
kultur og disiplinærsystemet.

Det er utarbeidet et forslag til en Frivillighetskontrakt som er presentert for FS og sendt til GSK for
behandling.
Fra GSK:  ber om at Frivillighetkontrakten  utsettes som vedtakssak. Tilbakemeldingen fra GSK er at
de ikke er fornøyd med forslaget som det ligger nå. GS vil i samråd med FS vil skrive et nytt forslag
som vil bli tatt opp ved neste GSK i januar. Satser heller på å få implementert denne i løpet av våren
2023.
Også fra GSK:  “Dersom det blir innført ønsker vi en evaluering om 3 år. Har ett semester på
innarbeide dette i gjengene. Vil ikke bli krav om å signere før høsten igjen.”

Vedtakssaker

5.Oblatsøknader gjeldende fra våren 2023

VEDTAKSFORSLAG:
● 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 12 funksjonæroblater og 5

gjengisoblater. KSG blir da totalt bestående av 85 funksjonærer og 272 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.
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6. Oblatbudsjett 2023

VEDTAKSFORSLAG: Finansstyret tildeler for vårsemesteret 2023:
● 1200 gjengoblater

● 500 funksjonæroblater

● 400 gjengpangoblater

● 180 funkepangoblater

GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov.

Finansstyret tildeler for høstsemesteret 2023:

● 1200 gjengoblater

● 500 funksjonæroblater

● 400 gjengpangoblater

● 180 funkepangoblater

GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov.

GS fordeler oblatene til gjengene ifølge oblatbudsjettet.

7. Budsjett 2023 og budsjettkunngjøring

VEDTAKSFORSLAG: Finansstyret vedtar framlagte budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem
for 2023. Budsjettet kunngjøres innen utgangen av 2022 og behandles i
Samfundsmøte innen utgangen av januar 2023.

Forslag til budsjett 2023.

Budsjettkunngjøring.

8. FS-bok 2023

VEDTAKSFORSLAG: Finansstyret godkjenner framlagte forslag til FS-bok for 2023.

Saksunderlag:
Oversikt over instruksendringer.

GSK stilte seg positiv til endringene, endret litt på noen ordlyder og la til noen setninger.
Forslag til revidering av Prinsipavtale med ISFiT og utleieinstruks tas ikke med i denne revideringen da
GSK hadde spørsmål til utleieinstruksen og har derfor ikke godkjent denne. Spørsmålene vedrørende
utleieinstruksen videreformidles til daglig leder.
Prinsippavtalen med ISFiT tas på mail med ISFiT-president, Samfundetleder, Daglig leder og FS-leder
(GS-leder starter mailtråden).
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Orienteringssaker

9. Driftsorientering
Muntlig i møtet

10. Orientering fra Driftsstyret
Muntlig i møtet

11. Orientering fra Gjengsekretariatet
Muntlig i møtet

12. Orientering fra Studentersamfundets leder
Muntlig i møtet

13. Orientering fra UKA
Muntlig i møtet

15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg
Det er ikke avholde AU-møte siden forrige FS-møte.

13. Orientering nybyggkomiteen v/TP
Muntlig i møtet

Runde rundt bordet

Eventuelt

Neste FS-møte:torsdag  02. februar 2023

Sakspapirer FS-møte 15. desember 2022 4


