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Styreledernettverk 

På Samskipnadsmøtet i høst besluttet styrelederne at det skulle bli en økt hyppighet av 
nettverksmøter i tiden fremover. Korte møter én gang i måneden settes opp for å 
utveksle erfaringer og snakke om relevante tema. Dette er et tiltak som i størst grad 
skal bidra til at nye styreledere får god innsikt i rollen og kan diskutere den med andre 
som sitter i samme situasjon. Ansvaret for å sette dagsorden rullerer mellom 
styrelederne. Til nå har det vært avholdt 2 slike møter (desember og januar).  

  

G3-samling 

De tre største samskipnadene i Norge, SiO, Sammen og Sit, har omtalt seg som G3 av de 
studentvalgte i styrene. Før pandemien var det tradisjon for at studentene inviterte 
hverandre på besøk for å lære av hverandre og skape nettverk utover samarbeidet 
mellom styrelederne. Gjennom pandemien har det ikke blitt gjennomført G3-samlinger, 
men det planlegges nå for en samling i Trondheim før nåværende styreperiode 
avsluttes.  

  

Medarbeidersamtale med Adm.dir. 

20.januar ble det gjennomført medarbeidersamtale mellom Audhild og meg selv der vi 
snakket om året som har gått og tiden fremover. I tillegg utvekslet vi tanker om 
overlapp med ny styreleder når vedkommende er konstituert i mars. 

  

Styrevalg 

Hvert år velger Velferdstinget to nye representanter for to år, samt to varaer for ett. 
Årets valgmøte skjer den 4. mars. Det er Velferdstingets arbeidsutvalg som skal ha 
eierskapet til rekruttering av kandidater, men de sittende studentvalgte 
styremedlemmene bistår etter VTs ønske. Det skal gjennomføres markedsføring av 
valget og annen rekruttering gjennom februar. Når VT har valgt to nye representanter vil 
disse, sammen med Karen og Jørgen, internkonstituere ny styreleder og -nestleder for 
det kommende året før det endelig vedtas på Generalforsamlingen 18.mars. 
 
 
Saksbehandler: Sofie Carlsen Bergstrøm 
 
 

Tilrådning:  
Saken tas til orientering 
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Trondheim, 26. januar 2022 
 
 
Audhild Kvam 


