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Mediasaker 
Jeg har ikke vært i noen mediesaker den siste tiden (i skrivende stund). Mulige fremtidige 
mediesaker er under planlegging. 
  
  
Arrangementer/deltakelse: 
Developing the Trondheim brand platform 
Jeg deltok, etter invitasjon, på Visit Trondheim sitt arrangement med andre fra næringslivet i 
regionen for å diskutere "The Trondheim Brand" og hvordan dette kommuniseres nasjonalt og 
internasjonalt.  
  
Åpning Helgasetr 
Sammen med studenttillitsvalgte, adm.dir. og Rektor ved NTNU spilte vi inn en video på 
byggeplassen til Helgasetr som ble vist på den digitale åpningen. Det er en glede at byggingen er i 
gang! 
  
Temadagen 
Styrets temadag ble gjennomført 18.januar med et gjennomsnitt på 20 inviterte deltakere (se også 
egen sak). Tematikken var Læringsmiljø i en ny tid. Én underviser, én studenttillitsvalgt og vår 
egen Velferdsdirektør bidro med innledninger som skulle inspirere til diskusjonen. En erfaring 
som kan trekkes ut av planleggingsprosessen og gjennomføringen er involvering av Styret i 
fastsettelsen av tema som, etter min mening, burde vært større for å sikre eierskap og medvirkning. 
Dette er notert til neste års planlegging.  
 
 
Møter:  
Medarbeidersamtale med administrerende direktør 
Medarbeidersamtale mellom styreleder og administrerende direktør ble gjennomført 13.januar.  
  
Møte i Lønnsutvalget 
Lønnsutvalget hadde ordinært møte den 16.desember og enda et møte 11.januar for at vi skulle 
komme oss gjennom hele sakslisten.  
  
VT-møte 2.februar 
Orienteres muntlig i møtet 
  
 
Annet arbeid: 
Styrevalget 
Det er lagt ned et omfattende arbeid sammen med VT i forkant av styrevalget som skal 
gjennomføres 9.februar. Budskapet er noe endret med formål om å ha et noe mer seriøst preg på 
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markedsføringen. Det er også tatt et bevisst fokus fra arbeidsgruppen om at all markedsføring skal 
gjøres digital. Både pga smittesituasjonen og av klimahensyn. 
  
Film til styrevalgrekruttering 
Sammen med filmcrewet Manet (som har gjort flere oppdrag for Sit) ble det laget en film av meg 
som styreleder og Rita Ottervik (Ordfører i Trondheim og tidligere styreleder og styremedlem i Sit 
fra slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet). Videoene var ment å være informative hva gjelder 
arbeidet som blir gjort, ansvaret i rollen og om Sit som organisasjon. Vi er svært fornøyde med 
resultatet og håper at videoene kan brukes over flere år og i flere kontekster. 
  
Instagram takeover 
I høst gjennomførte jeg en instagram-takeover på Sit sin instagramkonto. Dette var en oppvarming 
til nok en takeover som gjennomføres i dagene frem mot dette styremøtet. Formålet den gangen 
var eksponering av meg og organisasjonen, og formålet denne gangen er å rekruttere til 
styrevalget. Gjennomføringen i høst ble positivt tatt imot av følgerne, og vi håper dette kan være 
en god rekrutteringsmetode for gode styrekandidater.  
  
 
Nasjonale saker: 
Studentmilliard fra Stortinget. 
Opposisjonen vedtok ved åpningen av Stortinget en ny krisepakke til studentene. Dette er svært 
godt nytt for de studentene som har slitt økonomisk siden siste krisepakke kom april 2020. 
Studentenes likviditet er også viktig for oss. 
  
 
Kommende arrangementer: 
Styrevalg 9.februar 
Boligmøte og styreledersamling (samskipnadsrådet) 1.-2.mars 
 
 
 
 
Saksbehandler: Sofie Carlsen Bergstrøm  
 
 
Tilrådning:  
Styret tar saken til orientering. 
  
 
 
Trondheim, 27. januar 2021 
 
 
Audhild Kvam 
 


