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Orientering fra styreleder 
Siden sist 
Orienteringen er skrevet i kortform og kan utdypes på styremøtet etter ønske.  Kommende møter 

og representasjon er inkludert for i gi styret et overblikk over aktivitet i uken etter papirene er 

sendt ut. 

 
Tiden siden forrige møte har blitt brukt på blant annet representasjon under Isfit og gjennomgang 

av samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og Sit styret. Det er lagt opp til en endelig runde 

rundt samarbeidsavtalen med nyvalgte fredag 3. mai.  

 
Ordinære møter og representasjon 
07.02.19 Isfit Åpningsseremoni 
14.02.19 Styremøte i Samskipnadsrådet 
15.02.19 Kaffe på VT-kontoret i forbindelse med styrevalget 
15.02.19 Studentenes Fresprisseremoni 2019 
19.02.19 VT-møte: Styrevalg til Sit styret 
25.02.19 NOKUT-kartlegging 
25.02.19 Samarbeidsmøte VT/AU og Sit-Adm. 
27.02.19 Møte VT-ledelse/Sit: Gjennomgang av samarbeidsavtalen 
04.03.19 – 06.03.19 Styreledersamling og Boligmøte 
07.03.19 VT/AU-møte 
08.03.19 Generalforsamling i datterselskaper 
 

Kommende møter og representasjon 
15.03.19 – 17.03.19 Samling med Sammen og SiO 

20.03.19 VT-møte 
28.03.19 VT/AU-møte og  Samarbeidsmøte VT/AU og Sit-Adm. 
 

Øvrig 

Styrevalg 

19. fabruar avholdt velferdstinget sitt valg av nye studenter til styret i Sit. I oppkjøringen til dette 

har det vært aktiv bruk av sosiale media, stand og kaffe med styreleder. Sistnevnte ble avholdt 15. 

februar i loungen på Stripa på Gløshaugen. Tidligere har det vært vanlig at styrestudentene reiste 

rundt på de forskjellige utdanningsinstitusjonene og deres campus for å treffe studener. Dette er 

blitt gjort i mindre grad de siste årene da det er tidkrevende og viser liten tydelig effekt. Dette har 

blitt opprettholdt på reise til Gjøvik og Ålesund der det har vært viktig å treffe studenter og være 

synlige når vi er tilstede. En evaluering av promotering av valget ble gjort 22. februar. Styreleder 

var tilgjengelig på mail og sosiale medier for å svare på henvendelser fra mulige kandidater til 

styret i hele perioden. 

Til Sit-styret ble Sigrid Bergseng Lakså og Thomas Krogstad Eriksen valgt. 

 

Styremøte i Samskipnadsrådet 
På styremøtet ble det diskutert blant annet oppfølging av SHoT-undersøkelsen fra 2018, og 

fremdrift for publikasjoner og videre arbeid, videre arbeid med studentenes helse og midler til 

lavterskeltiltak, samt høring om rapport fra arbeidsgruppen for studentboliger. 
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Studentstyremedlemssamling i Oslo 
Hvert semester samles de studentvalgte  i styret SiO, Sammen og Sit for å utveklse erfaringer og 

diskutere felles temaer. Dette semesteret avholdes samlingen i Oslo. Tema som blir belyst på 

samlingen er blant annet boligbygging, digitalisering og helse. 

 

 

 

 

Saksbehandler: Nicholas Christiansen 

 

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 14.mars 2019 

 

Audhild Kvam 
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