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Orientering fra styreleder 
Orientering er i stikkordsform og vil delvis utdypes muntlig. Da sakspapiret skrives en uke før 

styremøtet kan øvrige orienteringer komme i møtet. 

 

Siden sist 

Ny avtale med administrerende direktør signert 13.09.2016. 

Nytt styre i Studentmediene er innstilt og valgt. Martin Gundersen er valgt som styreleder. 

 

Ordinære møter og representasjon 

VT/Sit-admin møte 21.09.2016 – Vegard tilstede for styret. 

VT/Sit-Admin møte 18.10.2016 

VT AU-møter 19.09.2016 og 10.10.2016 

VT-møter 28.09.2016 og 20.10.2016 – Se vedtak i referatsaker. 

Tilstede under offentliggjøring av vinneren av studentenes fredspris 2017, 29.09.2016. Mottager 

av prisen som deles ut i februar 2017 er Hajer Sharief fra Libya. 

Nordens Beste Studieby konferanse 05.10.2016 – Hvordan skape et attraktivt bycampus. 

 

Studentstyresamling i Bergen 30.09-2.10.2016 

Erfaringsutveksling mellom studentstyremedlemmene i SiO, Sit og SiB. Alle styrestudentene fra 

Sit deltok. Tema inkluderte internasjonale studenter, bolig, tverrfaglighet i samskipnaden og 

frivillighetskultur. Tradisjonen tro var det også satt av tid til en treningsøkt, hvor vi fikk teste ut 

SiB trening sitt nye interaktive treningsrom. Neste samling vil holdes i Trondheim tidlig i 

vårsemesteret. 

 
 

Samskipnadsrådsmøte 13-14.10.2016 – Tema digitalisering og innovasjon.  

Samskipnadsrådsmøtet samler alle 17 studentsamskipnadene i Norge for å diskutere felles tema og 

utfordringer. Inviterte gjester og innledere fra bla. Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen var 

tilstede. Tema for eksterne innlegg var
1
: 

- Strukturmeldingen v/ Bjørn Haugstad (KD) 

- Kunnskapssektoren sett utenifra v/ Arne Lunde (KD) 

                                                 
1
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Konsernstyret  

  28. oktober 2016 

Orientering fra styreleder  Side 2 

- Riksrevisjonen v/ Per Kristian Foss (Leder av Riksrevisjonen) 

- Digitalisering og innovasjon v/ Anne Stokke (Bouvet ASA) 

- Studentenes digitale hverdag v/ Martine Hauge (mediestudent) 

Felles uttalelser om Studenthelsebegrepet, Livssykluskostnader og Eiendomsskatt ble vedtatt.  

Under møtet var det valg av styremedlemmer til Samskipnadsrådet sitt styre. I den forbindelse ble 

Kaja valgt inn blant styrelederne for en periode på 1 år og Knut fortsetter som direktør-vara i 1 år 

til. Trondheim ble valgt som vert for Samskipnadsmøtet høsten 2017, dette sammenfaller med 

UKA sitt 100 års jubileum. 

Knut bidro under møtet med innlegg fra Sit om vår matfilosofi, samt i en panel debatt om bruk av 

sosiale medier. 

 
 

Samlingen ble avsluttes med en direktørsamling og en styreledersamling. Styreledersamlingen 

fokuserte på grunnleggende styreopplæring sett i lys av å være en studentsamskipnad og 

erfaringsutveksling rundt rutiner, verdier og fokusområder i de respektive samskipnadene. Videre 

fikk vi besøke og vises rundt campus og studenthuset på Ås hvor de arrangerte UKA16. 

 

Saksbehandler: Kaja Istad  

 

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 17. oktober 2016 

 

 

Knut Solberg 
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