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Styreleders orientering 
 
Befaringsrunde på Helgasetr. 23. november 
NTNU og Sit arrangerte en befaringsrunde og satt opp et møte hvor de ga informasjon om 
planene og videre bygging av Helgasetr. 
 
Generalforsamling i Trondheim Vandrerhjem AS og AS M A Hansens Glassmagasin. 24. 
bovember 
På dette møtet hadde vi kapitalutvidelse i selskapet og endret vedtektene i forbindelse med 
dette. Det ble også endring av revisor for AS M A Hansens Glassmagasin. 
 
Skrive søknad til Helsedirektoratet. 1. desember. 
Var med på søknadsskriving til helsedirektoratet om midler til prosjekt for et mer aktivt nabolag 
og sosialt entreprenørskap. Målet er å i større grad inkludere studenter i bofellesskapet og 
jobbe for sosial bærekraft. Prosjektet baserer seg blant annet på resultatene fra Sit Labs som 
arrangerte Hackaton hvor en gruppe studenter fikk diskutert og gitt innspill på hva de mener er 
viktig for et godt bofelleskap. 
 
Møte med Samfundetstyret. 5. desember 
I forkant av ekstraordinære styremøtet inviterte styret ved Studentersamfundet i Trondhjem oss 
i styret i Sit til et møte hvor de ga oss informasjon om finansiering av nybygg. Her fikk vi svar på 
hvor de hadde søkt om midler, hva som sto igjen for å få finansiert og startet byggeprosessen 
og hvilke tiltak de hadde gjort, som for eksempel pengeinnsamlinger. 
 
Ekstraordinært styremøte 21. desember 
Se egne saker 
 
Generalforsamlinger i Sit barn 21. desember 
Etter ekstraordinært styremøte i Sit. Hadde vi 3 generalforsamlinger i våre tre barnehager, på 
Moholt og Dragvoll i Trondheim og Soppen i Gjøvik. Dette var for å kunne etablere tre nye 
selskaper som det er krav om i forbindelse med ny barnehagelov. 
 
Møte med ONF. 27. januar 
Organisasjon for Norske Fagskoler var på besøk i Trondheim i forkant av regionsseminaret sitt. I 
forkant av dette hadde de et møte meg og arbeidsutvalget i Velferdstinget hvor vi snakket om 
hvordan fagskoler kan få et godt og likeverdig tilbud fra samskipnadene. I tillegg fikk de en 
omvisning i lokalene til Sit. 
 
Velferdstingets seminar. 27. januar - 29. januar. 
I begynnelsen av hvert semester arrangerer Velferdstinget seminar for alle representanter. Her 
er eierorganene samt de studentvalgte i Sit-styret invitert. På seminaret ga de en oppdatering 
på hvor langt de har kommet med handlingsplanen sin for året 2022/2023. Velferdstinget jobber 
også mye med Studentinget NTNU om å kunne gi gode innspill i forbindelse med 
campussamlingen. I år skal også Velferdstinget revidere prinsipprogrammet sitt samt lage en 
helt ny politisk plattform for boligpolitikk. 
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Temamøte om bærekraft. 30. januar. 
Mandag 30. januar arrangerte Sit en temadag om bærekraft hvor vi hadde 3 eksterne innledere 
som snakket om hvert sitt tema: 

 «Pannekaker kan redde verden» - Petter Gulli 
 Bærekraft og medarbeiderdrevet innovasjon - Per Tore Støen 
 Meningsfulle og bærekraftige studentliv - Dina von Heimburg 

 
I tillegg hadde vi fire korte foredrag hvor ansatte fra ulike virksomhetsområder i Sit presenterte 
hvordan de jobber med bærekraft. 

 Bærekraftige studentmøteplasser - Espen Holm og Bente Haldorsen 
 Alle studenter i aktivitet, Folkehelse og sosial bærekraft - Sigve Bakken Bolme 
 In My experience. Studentenes egne erfaringer - Siri Bjaarstad 
 Bygg og rom for meningsfulle og bærekraftige studentliv - Arvid Skjervik og Vigdis 

Steinarsdottir Rishaug 
 
 
Saksbehandler: Jørgen Sunnvoll 
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