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Orientering fra styreleder 

Samling med studentene i SiO-styret og Sammen-styret  

Siste helgen i september deltok studentene i styret på samling sammen med studentene i 

styret i de to andre største samskipnadene. Slike samlinger ble to ganger i året, og denne 

gangen var det i Bergen. Vi fikk omvisning på Fantoft studentby, som er under rehabilitering, 

og på de nye studentboligene på Brann stadion. Markedet for studentboliger i Bergen er 

relativt mettet, og Sammen har derfor fokus nå på å forbedre bomiljøet for studentene. Vi 

møtte også Velferdstinget og diskuterte utfordringer knyttet til fusjon. 

 

Temamøte med Velferdstinget 

Onsdag 2. oktober arrangerte vi temamøte på BI sammen med Velferdstinget. Temaet var 

campusutvikling og hvordan vi kan sikre et godt velferdstilbud og en levende campus under 

byggeperioden. Vi fikk besøk fra Statsbygg, Trondheim kommune og NTNU. Der hadde vi 

både presentasjoner, gruppearbeid og en avsluttende paneldebatt. Det ble også diskutert 

hvordan man kan bruke elementene fra campusutviklingen på Gløshaugen på andre campuser 

i Trondheim og i Gjøvik og Ålesund. 

 

Styreledersamling og samskipnadsmøtet 

Mandag 14. oktober deltok styreleder og nestleder på styreledersamling i Stavanger i forkant 

av samskipnadsmøtet. Der fikk vi møtt styreledere og nestledere fra de andre samskipnadene 

i landet og utvekslet erfaringer. 15.-16 ble det årlige samskipnadsmøtet arrangert hvor det ble 

valgt et nytt styre. I tillegg vedtok vi en uttalelse om studentboliger, blant annet om at man 

ønsker tilskudd til rehabilitering og tydelige retningslinjer for tilbakebetaling av tilskudd. 

 

Informasjonsmøte om studentbygg i Ålesund 

10. oktober ble det avholdt et informasjonsmøte om studentbygget i Ålesund for 

studentfrivilligheten. Gjermund Kvernmo Langset som er studentrepresentant i 

prosjektgruppa ledet møtet. Det er nå to år siden intensjonsavtalen ble inngått, og store deler 

av studentmassen er skiftet ut. Det er derfor viktig at vi klarer å opprettholde engasjementet 

og interessen hos studentene, samt sikre god medvirkning. Møtet var vellykket, og det vil bli 

arrangert flere workshops for studentfrivilligheten fremover.  
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