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Styresak O 03 / 2015 

Studentmediene i Trondheim AS 
Det vises til styresak O46/2013, der det ble orientert om muntlig oppsigelse av aksjonæravtalen 

mellom Studentersamfundet i Trondhjem og SiT. 

 

Studentersamfundet har betalt støtte til Studentmediene i Trondheim etter avtale både i 2013 og 

2014.  

 

Det ble avholdt et møte mellom eierne den 11.12.14. Formålet med møte var å planlegge en 

prosess  for utarbeidelse av ny aksjonæravtale for selskapet, avklare partenes syn på hva en ny 

avtale bør inneholde og diskutere finansieringen av selskapet. Dag Herrem / Magne Mæhre fra 

Finansstyret og Knut Jørgen Vie/ Else Naustdal deltok fra SiT. 

 

Bakgrunnen for oppsigelse av aksjonæravtalen er Finansstyrets ønske om å redusere Samfundeets 

finansielle bidrag (de betaler 40% og SiT / VT betaler 60% av i underkant av 1 mill kr.) 

 

Rett før jul (brev av 11.12. 2014) mottok SiT skriftlig oppsigelse av aksjonæravtalen fra 

Studentersamfundet. Oppsigelsestiden er ihht aksjonæravtalen på 12 måneder. Dersom partene 

ikke har kommet til enighet om ny aksjonæravtale innen 12 måneder, skal selskapet avvikles etter 

skriftlig påkrav fra en av Partene (Aksjonæravtalens pkt 7).  

 

Det ble avtalt nytt møte 14.1.2015, der også VT ved leder ble invitert, samt at styreleder og daglig 

leder i Studentmediene  i Trondheim var tilstede og orienterte om strategi og økonomi.  

 

Møtet ble avholdt, med følgende agenda: 

 Status drift 2014, planer/budsjett 2015 samt strategi framover for selskapet 

 Behov for økonomisk støtte framover 

 Veien videre 

 Eventuelt 

 

Partene er samstemt i at Studentmediene i Trondheim AS er viktig for studiebyen Trondheim og 

frivillighetskulturen i Trondheim. 

 

Velferdstinget vil behandle saken i mars. En problemstilling vil være om det skal brukes mer 

semesteravgift til å støtte Studentmediene i Trondheim, siden Samfundet ønsker å redusere sitt 

bidrag. Samfundet v/ Finanstyret sier de ikke har behov for å være eier av selskapet, men 

varemerke og gjengene er viktig for Samfundet.  

 

Partene  er enige om målet om reforhandling av aksjonæravtalen ilp høsten 2015. 

 

Saksbehandler: Else Naustdal  

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

Trondheim, 26. januar 2015 

Knut Solberg 
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