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Orientering fra styreleder
Onsdag 18. april møttes eiere og styreleder for Studentmediene i Trondheim AS til en uformell prat.
Selskapet driftes godt, og kan vise til gode økonomiske resultat. Det jobbes videre med å finne nye
styremedlemmer for å erstatte styremedlem Steinar Bjørlykke, som gir seg etter endt styreperiode i år.
Valgkomiteen har startet prosessen med å se etter personer med kompetanse innenfor teknologiske valg
knyttet til media, tilsvarende den kompetansen Bjørlykke har bidratt med. FS-leder Dag Herrem har fulgt
opp Bjørlykke på kompetansen som trengs og mulige kandidater.
Noen utfordringer ble løftet. Disse utdypes muntlig i møtet.
Den siste måneden er nytt Velferdsting valgt. De hadde konstituering 25. april, og nytt arbeidsutvalg ble
valgt. Ny leder for Velferdstinget fra 1. juli er Ragnhild Karlsen Dalslåen. Som organisatorisk nestleder ble
valgt Stine Johannesen, og politisk nestleder Martine Lysebo. Alle stillinger ble fylt utenom stedlig AU i
Ålesund. Det var stort engasjement rundt konstitueringen med en aktiv bakbenk. Dette viser at
studentvelferd er noe studentene selv prioriterer og mener er viktig.
24. april ble det avholdt innstillende AU møte i Velferdstinget der evaluering av StudyTrondheim,
høringssvar for samlet campus i Trondheim, Studenttelefon, økonomiske avtaler med Studentensembler og
høringsinnspill til forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler ble tatt opp.
19. april deltok jeg på Sits foreningsfest.i forbindelse
med utdelingen av Sits sponsormidler. Her fikk jeg se
omfanget av frivilligheten i Trondheim, og
viktigheten av de midlene Sit gir til denne. Det var
mye fokus på ensomhet, og hvordan frivilligheten er
blant de viktigste ressursene for å sikre studenters
tilhørighet og trygghet i studiehverdagen. Her var
det også flere kunstneriske innslag (Bildet: Strindens
Promenade Orchester) og taler.
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