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G Travel Tvete AS 
Nye kunder 
De nye kundene Salten Kommunene og Sparebank1 Nord-Norge + Spb1 Markets viser fortsatt en 

fin utvikling, og vi får tilbakemeldinger at kundene er meget fornøyde med oss. 

G Travel kjeden har gitt anbud til Difi (Staten) som skulle svare i juni, men avgjørelsen blir stadig 

utsatt, siste nå er at de skal svare i løpet av september. Anbud til Sintef er levert 31.08. 

Forøvrig lite som skjer på kundesiden i sommermånedene. 

 

Regnskap og statistikker 

Etter å ha vært litt under budsjett hver måned fram til mai, har vi rettet opp i juni og juli. Og var på 

budsjett pr. 31. juli.  

 

Bemanning og tiltak 

På bakgrunn av regnskap etter mai, ble det besluttet å sette inn tiltak for å sikre en buffer i tilfelle 

høsten ikke går som vi håper/forventer. Vi har derfor fra 1. august permittert 6 personer x 50% i 

forretningsreiser, samt at ca 90% av de øvrige ansatte har gått med på en frivillig lønnsreduksjon 

på 5% fra august og ut året. Om vi klarer å levere over budsjett, er avtalen at de ansatte får 

tilbakebetalt det overskytende som lønn. 

 

Group & Meeting 

AquaNor hadde i år en rekordomsetning på 17 millioner i overnatting.  

Vi har et godt innsalg på grupper og arrangement for høsten, og gledelig at vi når fram til kunder i 

Helseforetakene, Trondheim Kommune, Salten og Sparebank1. Vi har bl.a. et stort prosjekt i 

London for Sparebank1 Nord-Norge i januar 2018 som vil bli inntektsført i desember. 

 

G Travel Getaway - Ferie  

Til tross for at «alle» tror charter er på vei ned, så har vi økt chartersalget på alle våre kontor hittil i 

år. Cruisesalget for neste år viser også en formidabel økning i forhold til på samme tid i 2016. 

 

GtravelFotball.no var nok litt for optimistisk budsjettert, men en inntjening på 236 tusen etter 

august, og de 4 månedene av året med størst potensiale for salg av fotballreiser igjen, så regner vi 

med å mer enn doble inntjeningen innen årets slutt. 

 

Sit Kafe og Bok 
Kickoff, for våre ansatte ble gjennomført i år ble det lagt spesiell vekt på -- Studentene skal kjenne 

til Sit og de tjenester/produkter vi tilbyr, -Studentene skal være fornøyd med tilbudet vårt og –Vi 

skal glede oss til å ta imot nye studenter!  

Velkomstlunsj(tidligere Suppefest) for studentene, våre oransje t-shirts skal gjøre oss synlige 

blant studentene. Fokus på personlig tilstedeværelse og vertskapsrollen. Hovedmålet med tiltaket 

er å gjøre studentene kjent med våre tjenester og varer  



Styret i Sit  

  14. september 2017 

Orientering fra adm dir  Side 2 

Sit Kafe har mange enheter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Gjøvik og Ålesund er besøkt for 

oppfølging og tilstedeværelse.  Møter og nettverksbygging med NTNU er en naturlig del av 

agenda i tillegg til ren oppfølging på drift. Bokhandler besøkes også ved disse besøkene. 

 

Markedsarbeid 

Det arbeids aktivt og systematisk med markedsarbeid, kampanjer og gode tilbud til studentene. 

 

Innkjøp. 

Det arbeides godt på dette forretningsområdet. Sit Kafe er aktiv bidragsyter til samskipnadenes 

innkjøpssamarbeid SIN og har ett styremedlem. Nye og bedre avtaler er forhandlet frem og er 

nylig trått i kraft med Tingstad(Non-food) og Tine, revidert eksisterende avtale med Lantmannen 

og fått ytterligere 10 % prisavslag på utvalgte volumprodukter. 

 

Samskipnadenes årlige kafeledermøte som har endret navn til studentmat konferansen ble avholdes 

i Bergen 7-8 juni. Sit var godt representert med 8 personer og en synlig samskipnad. Direktør for 

Camustjenester holt et innlegg under konferansen. 

  

Catering, eksisterende leverandør avtale med NTNU er forlenget til sommeren 2018. Det ble 

tidligere i 2017 investert i en skjære maskin for en mer effektiv og trygg produksjon av våre 

påsmurte produkter samt i en automatisk pakke og labling maskin. Investeringen er vellykket og 

utstyret i full drift hver dag. Begge tiltakene gir en HMS gevinst. 

 

Det er gjennomført fellesmøte med alle ansatte med gjennomgang av Sit’s Beredskapsplan 

 

Kokkeforum er gjennomført med produkt og menygjennomgang. Dette er et faglig forum som vil 

bli gjennomført fire ganger pr år.  

 

Det var innbrudd ved vår enhet på DMMH 15. august. Minimale skader og ikke noe som ble 

stjålet. Forholdet er anmeldt og saken er allerede henlagt av politiet. 

 

Prosjekter: 

Sit Storkiosk stripa 

Storkiosken på Stripa er ombygget under sommeren og ble åpnet 15. august. Ombyggingen har 

vært omfattende og kiosken fremstår med helt nytt fysisk uttrykk. Ansatte er begeistret over at det 

er investert og fornyelsen på deres arbeidsplass. Våre gjester har uoppfordret gitt mange 

utelukkende positive tilbakemeldinger. Det er budsjettert opp ca. 10 prosent mer omsetning fra 

august. Dette har vært et Sit prosjekt. Byggeregnskap er ennå ikke ferdigstilt. 

Sit Kafe DMMH 

Ble åpnet etter fullstendig ombygging 16. august. Stiftelsen DMMH har vært byggherre med god 

prosjektstøtte fra Sit og interiørarkitekt. Ombyggingen har vært vellykket og et besøk på den 

nyombygde enheten er å anbefale. 

Sit Kafe Kjelhuset 

Ble åpnet etter en delvis ombygging i serveringsarealet/lager og kontor 15. august. Dette er et 

NTNU prosjekt med Sit Kafe som tett deltager. Chambre på Kjelhuset vil etter ombygging gi en 

langt bedre opplevelse på selskaper da svalgang i 2. etg er inn glasset støy for å fjerne støy fra 

denne. Ombygging del 2, som vil være en ombygging av kjøkkenareal og er planlagt til desember i 

år. 
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Sit serveringssted i N-bygget Gjøvik 

Her skal Sit Kafe inn med et nytt serveringssted. Oppstart for prøvedrift av bygget blir uke 47, og 

serveringssted skal tas i bruk januar 2018.  

Prosjekt samlokalisering NTNU 

Ca. 2 500 studenter skal flytte fra Kalvskinnet til Gløshaugen i løpet av høsten 2018 og omtrent 

samme antall vil flytte fra Moholt til Akrinn i januar 2019. Januar 2018 vil Rotvoll studentene 

flyttes til Kalvskinnet og vår enhet der stenges ned. Det er ennå uklar hva som vil skje med vårt 

serveringssted på Moholt. I forbindelse med flyttingen av 2500 studenter til Gløshaugen er Sit 

Kafe nå i arbeid med å skaffe flere serveringsplasser for NTNU, estimert ekstra behov er 600 

sitteplasser. 

 

Sit bok Gjøvik og Ålesund: 

Studiestart er godt planlagt for å ta ut maksimalt av omsetningspotensial de viktige ukene august 

og september hvor en stor del av årets omsetning ligger. Ett nytt kassepunkt er kjøpt inn i Ålesund. 

Våre omsetningsmål på bokhandel driften blir mer og mer krevende å nå, og vi er helt avhengig av 

å lykkes oppstarts ukene. Kasse systemet er oppgradert i begge bokhandlene. CS Master, for å ha 

et oppdatert system mot Akademika kjeden. Klassesystemet for bok er også oppgradert for å kunne 

tilby EHF-faktura. Det holdes telefonkonferanse med avdelingene har hver annen uke og begge 

enhetene besøkes regelmessig av leder. 

 

Sit Velferd 
Studiestart Gjøvik 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Sit har i løpet av sommeren montert tak på utescenen i Gjøvik. Scenene blir brukt til ulike 
studentarrangement, konserter og ikke minst immatrikuleringen. 
Studenthusene i Gjøvik og Ålesund er fra og med 1/8-2017 organisert sammen med felles ledelse. 
Lederen for begge studenthusene vil være plassert i Gjøvik. 
 
Sit idrett har gjennomført kampanjer i forbindelse med studiestart. Fra midten av august til slutten av 
september er den viktigste tiden for Sit idrett når det gjelder salg av medlemskap i treningssentrene. 
 
Gløshaugen idrettspark(GIP) vil bli stengt for ordinært bruk i forbindelsen med gjennomføringen av UKA 17, 
fra uke 37 til uke 45. 
NTNUI, UKA og Sit har sammenfallende ønsker om å videreutvikle GIP, slik at banene blir bedre både som 
idrettsbane og festivalplass. Partene ønsker å oppgradere deler av området med permanent asfaltert vei 
rundt banen, trapp mellom fotballbanene og sandvolleyballbanene. 
 

Sit Bolig 
Prosjekter 

Moholt 50|50 

1.års garantimøte med Veidekke gjennomføres i september. 

Reklamasjonssaker etter overtakelse er under oppfølging. 
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Prosjektet ble tildelt Trondheim kommunes byggeskikkpris 9. juni 2017. 

Prosjektet er også nominert til Trondheim kommunes energisparepris for 2017 som deles ut i høst.  

 

Rehabilitering i HK på Moholt 

Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan. Ferdigdato er satt til 26.7.2018. 

 

Bibliotek og aktivitetshus på Moholt 

Instilling for valg av entreprenør vil foreligge i uke 37/38. 

Ferdigstillelse av prosjektet er forventet i september 2018. 

 

Elgesetergate 10, Røverdalen og Gløshaugen idrettsbygg 

Se egen styresaker. 

 

Andre aktiviteter 

Studiestart 

Årets studiestart har vært vellykket i alle de tre studiebyene. Det har vært et stort antall ut- og 

innflyttinger i løpet av kort tid. Arbeidet har vært planlagt godt og ekstra ressurser er satt inn 

gjennom sommeren for å løse alle oppgaver på en hensiktsmessig og bra måte. 

Se for øvrig egen styresak om boligsituasjonen høsten 2017.  

 

Berghusvegen, Gjøvik 

Sit eier et hus som ligger rett ved campus på Gjøvik. Bygget er tidligere benyttet til studentboliger, 

men det er nå inngått en leieavtale med NTNU for dette huset. Bygningsmassen er stilt til rådighet 

for studentfrivilligheten på Gjøvik for å dekke et stort behov for kontor- og møtelokaler.  
 

Omorganisering og nyansettelser 

Nye stillinger som følge av omorganisering er utlyst og intervjurunder for de fleste stillingene er 

påstartet. 

 

Medieoppslag 

Det har vært flere medieoppslag i forbindelse med studiestart.  

  

BoSit (nytt boligsystem) 

Utviklingsprosjektet nytt boligsystem er satt i gang. Framdrift etter planen. 

 

Fellestjenester 
Vellykket studiestart 

Vi begynner nå arbeidet med å evaluere tiltakene i studiestarten, men så langt synes det meste å ha 

gått etter planen. Målet med studiestarten er å gi de nye studentene en positiv start, samtidig som 

de blir kjent med våre tilbud. Studiestarten er et omfattende arbeid som involvere store deler av 

organisasjon. Kafeene gjennomfører gratis velkomstlunsjer – her økte antall gjester med 30 % fra i 

fjor, til over 7000 personer. Idrett arrangerer stands, Sit Råd holder muntlige orienteringer og 

barnehagene og bolig stiller også med folk i ulike sammenhenger i en for dem svært travel periode. 

Vi benytter i tillegg trykksaker, bannere, konkurranser, sosiale medier samt T-skjorter til å spre 

budskapet om Sits tilbud. Og i Ålesund og Gjøvik er det i tillegg egne tiltak, blant annet 

idrettsarrangementer. Mye av arbeidet gjøres også i samarbeid med fadderorganisasjonene og 

NTNU-fakulteter. 

 

Saksbehandler: Knut Solberg  
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Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 7. september 2017 

 

 

Knut Solberg 

 


