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Styreleders orientering 
 
 
Møter med styret i Samfundet i forbindelse med støtte til nybygg 
Både i forkant og etterkant av forrige styremøtet hadde jeg møter med leder og nestleder av 
Samfundet hvor de ga informasjon om hva innholdet i en eventuell sponsoravtale med Sit kan 
inneholde. 
 
ISFiT 
Åpning 9. februar og avslutning 19. februar av International Student Festival in Trondheim, ISFiT. 
Arrangementet ble vel gjennomført og er første gang det har blitt gjennomført fysisk på fire år. 
 
Medarbeidersamtale 
Jeg og administrerende direktør har hatt medarbeidersamtale hvor gikk igjennom 
forventningene som vi og styret satt ved starten av perioden. Medarbeidersamtalen har vært 
som en avsluttende evaluering før ny styreleder tar over. 
 
Styrevalg 
1. mars gjennomførte Velferdstinget valg hvor vi hadde 6 kandidater som stilte til de to faste 
plassene som studentvalgte i Sit-styret. I tillegg ble det gjennomført varavalg hvor 2 kandidater 
stilte til de to plassene. 
 
Generalforsamlinger i datterselskaper 
Vi har avholdt generalforsamlinger i datterselskapene våres hvor vi gjennomgikk de ordinære 
sakene, konstituering, godkjenning av årsregnskap, styrehonorar og revisjonshonorar. 
Generalforsamlingene gjelder: 

 Parkbygget AS 
 SiT Tapir AS 
 SiT Geovarme AS 
 Trondheim Vandrerhjem AS 
 AS M A Hansens glassmagasin 

 
Lønnsutvalgsmøte 
Møte med lønnsutvalget hvor vi innstilte på styrehonorar og diskuterte mandatet til 
lønnsutvalget. 
 
Samling med de studentvalgte i Sit, SiO, Sammen og Arktiske 
10. - 12. mars hadde de studentvalgte i styrene til 

 Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) 
 Studentsamskipnaden SiO 
 Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) 
 Norges arktiske studentsamskipnad 

 
Her diskuterte vi all virksomhet vi driver med spesielt fokus på studentboligsaker, slik som 
samskipnadsrådet, tildelingsreglement, NSO sin velferdspolitiske plattform, boligsystemer, 
husleie, investeringer og bærekraft. 
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Vi har også begynt med månedlige digitale møter slik vi får mulighet til å diskutere 
sammenlignbare temaer med hverandre. 
 
Befaring på Helgasetr 
31. mars blir det befaring på byggeplassen på Helgasetr hvor vi vil få videre innsikt i hvordan det 
går med byggeprosessen. 
 
 
Saksbehandler: Jørgen Sunnvoll 
 

 

Tilrådning:  
Saken tas til orientering 
 
 
Trondheim, 10. mars 2023 
 
 
Audhild Kvam 


