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Styresak O 60 /2020 

Orientering fra styreleder 
 
Mediasaker 
Sak i Sunnmørsposten om Sundebygget: https://www.smp.no/nyheter/2020/09/10/Korona-skapte-
usikkerhet-%E2%80%93-n%C3%A5-skal-Sundebygget-reises-22635433.ece 
  
  
Aktivitet 
Asheim-besøk og åpning av studentsenteret 
21.september hadde vi offisiell åpning av studentsenteret vårt. Programmet besto av taler fra 
styreleder, leder av Velferdstinget, Anne Borg og Henrik Asheim. Etter åpningen hadde vi møte 
med Asheim der vi snakket om Sit sin strategi og fremtid, samt noen av våre behov.  
  
Frokostsamlig studentfrivilligheten 
Sammen med flere fra administrasjonen møtte vi ledere for de store gruppene i 
studentfrivilligheten der vi diskuterte deres ønsker og behov rundt korona og noe rettet mot 
plassproblematikk for aktivitet.  
  
Temadag VT/Sit 
I samarbeid med Velferdstinget arrangerte vi en temadag i slutten av september. Pga COVID19 ble 
temadagen arrangert digitalt som et webinar. Tematikken var studenter som faller utenfor 
nettverket - et høyst relevant tema både for tiden og det arbeidet Sit og VT gjør. Vi hadde nærmere 
30 deltakere digitalt, og innledere og paneldeltakere både fra studentfrivilligheten, fagmiljø på 
NTNU og fra Sit. I etterkant håper vi at vi kan spille videre på tematikken og de tankene og 
refleksjonene som kom frem under temadagen.  
  
Møte med VT om konfidensielle saker 
Da det har vært noe uklarhet rundt praksis ved konfidensielle saker til styret og hva VT har tilgang 
til, hadde vi et møte med VTs arbeidsutvalg. Her diskuterte vi oss frem til en enighet rundt praksis 
som utfyller samarbeidsavtalen, men som ikke skal formaliseres på samme måte. Det ble skrevet et 
erfaringsnotat som beskriver denne praksisen. 
  
Radio Revolt  
Jeg og Audhild deltok på en times intervju på Radio Revolt på programmet "Under utvikling". Her 
snakket vi om Sit som organisasjon og de tilbudene vi har, litt om historien og hvordan vi kom dit 
vi er i dag, samt generelt om hva som gjør oss til en viktig og unik tilbyder av studentvelferd.  
  
VT-møte 
6.oktober ble det avholdt VT-møte. Her var det utelukkende organisatoriske saker for VT som ikke 
direkte var relevant for Sit sine virksomhetsområder. Deltakende fra styret var Styreleder og -
nestleder, og vi fungerte som støtte for enkelte VT-representanter i saken.  
  
Forventningsavklaring med VT-AU 
Litt senere enn opprinnelig planlagt ble det gjennomført en forventningsavklaring mellom 
studentene i styret og VT-AU. Styreleder representerte studentene her og tok opp saker studentene 
hadde blitt enige om. Det var gjennomført en forventningsavklaring med AU som gikk av i 
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sommer, så mange av punktene som da ble tatt opp er fortsatt gjeldene. AU tok opp at de synes 
samarbeidet fungerte veldig godt, og at de setter pris på deltakelse på formelle møter, men også 
den uformelle kommunikasjonen. Det ble ellers trukket frem noen utviklingsområder som arbeides 
videre med og en innledende forventningsavklaring om styrevalget som skal gjennomføres over 
nyttår.  
  
VT-AU-møter 
Vi har representert Sit inn i VTs AU-møter som innstiller på saker til Velferdstinget.  
  
Samskipnadsmøtet 
Det årlige samskipnadsmøtet i samskipnadsrådet ble gjennomført 19.-21.oktober i Tromsø. 
Grunnet smitteverntiltak var det kun 2 deltakere fra hver samskipnad som fikk deltatt. Styreleder 
og administrerende direktør deltok fra Sit (tidligere har også nestleder deltatt). På møtet var det 
fokus på nettverksbygging mellom styrelederne, noe som var en veldig positiv erfaring. Videre ble 
det formelle møtet gjennomført inkl. Valg til styret, prioriteringer og budsjett ble vedtatt. Det ble 
holdt en innledning fra Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, Husbanken, 
SHoT og Gamification.  
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