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Orientering fra styreleder 
Orientering er hovedsakelig i stikkordsform og vil delvis utdypes muntlig. Da sakspapiret skrives 

en uke før styremøtet kan øvrige orienteringer kan komme i møtet 

 

Ordinære møter og representasjon 

13.12.2016 Åpning Moholt 50/50 

14.12.2016 og 18.01.2017 VT/AU Sit-adm. møte 

15.12.2016 og 01.02.2017 VT møtet – Se referatsaker for vedtak 

20.12.2016 Møte i lønnsutvalget – Egen sak kommer på styremøtet 09.03.2017 

12.01.2017 Temamøte 

14.01.2017 VT 20års jubileum 

26.01.2017 Presentasjon av løsningsforslag Elgeseter gate. 

 

Øvrig 

Planlegging av styrelederseminar under Boligmøte 2017 

Styrelederne i alle samskipnadene møtes for en felles styreleder samling i forkant av Boligmøte 

2017 hvor administrerende direktører og boligdirektører sammen med styreledere møter bla. 

Kunnskapsdepartementet og Husbanken til innlegg og diskusjon. 

Fokuset for styrelederdelen før Boligmøtet vil i år blant annet gå på rollen som styreleder og 

kontakt med både administrerende direktør og organisasjonen for øvrig (medarbeidersamtale, 

lønnsutvalg osv.), samt forholdet til studentene og øvrige aktører.  

Styreledersamling og Boligmøte 2017 holdes henholdsvis 13 og 14 – 15 mars. 

 

Planlegging av studentstyremedlemssamling i Trondheim Mars 2017  

Studentstyremedlemmer i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Studentsamskipnaden på 

Vestlandet (tidligere SiB), og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund, og Trondheim møtes en 

gang i semesteret for erfaringsutveksling og styreopplæring. I vår får vi blant annet besøk av 

kunnskapsdepartementet. Tema for samlingen er Helhetlig velferd og utdanning i fremtiden.  

 

Velferdstingets motivasjonsseminar 

En gang i semesteret arrangerer VT et seminar hvor studentene fra konsernstyret deltar, og har et 

innlegg under helgens program. I høst holdt styreleder et innlegg om hva og hvem konsernstyret 

er, hva vi jobber med, lovverket, og andre aktører samskipnaden jobber tett med. Dette semesteret 

ønsker vi å utfordre VT med en work-shop hvor de vil utfordres med saker og dilemma som 

«ansvarlige styremedlemmer». Nestleder i konsernstyret jobber med å utforme ideer til oppgaver 

og utfordringer til seminaret som går fra 3 – 5 februar 2017. 

 

Styreleder møter styret 

Egen sak. 

 

 

Saksbehandler: Kaja Istad  
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Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 26. januar 2017 

 

 

Knut Solberg 
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