
Styret i Sit  

Styresak O 18 / 2022 
  26.10.22 

 

Styreleders orientering  Side 1 

 
 
 
Styreleders orientering 
 
 
Generalforsamling i Studentmediene i Trondheim AS 
Studentmediene er eid av Studentersamfundet i Trondheim og Sit og på generalforsamlingen 
møter Studentersamfundet og Sit som eiere. På generalforsamlingen ble det vedtatt at 
studentmediene sin gamle strategi skal følges frem til nybygg på Studentersamfundet er bygget. 
Det ble også valgt nytt styre. 
 
Lønnsutvalget 
Lønnsutvalget har avholdt møter og skrevet innstilling til styremøtet. Se egen sak. 
 
Oppstartsseminar med Velferdstinget 
Før sommer ble det valgt nye representanter inn i Velferdstinget og 26. - 28. august det ble det 
arrangert oppstartsseminar for dem. Her ble det gitt opplæring fra det nye arbeidsutvalget og 
det ble holdt kurs fra Sit råd. 
 
Møte med studentfrivillligheten i Gjøvik 
Etter forrige styremøte den 31. august hadde vi et møte med studenter fra studentfrivilligheten 
og studentdemokratiet. Her diskuterte vi i hvilken grad studentene er fornøyd med alt fra 
hvordan fadderuka arrangeres, Gjøvik som studieby og hvordan de opplever alle de ulike 
tilbudene som Sit har. 
 
Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og Sit 
Se egen sak. 
 
Styreledersamlinger 
Det har både blitt avholdt en fysisk styreledersamling og to digitale styreledersamlinger. På 
disse møtene har vi forberedt saker som kan tas opp til diskusjon for samskipnadsrådsmøtet, 
snakket om hvilke tiltak de ulike samskipnadene gjør i forbindelse med SHoT, statsbudsjettet og 
hvordan vi kan jobbe videre med prosjekter på tvers av samskipnadene. 
 
Lansering av SHoT 
8. august ble SHoT-undersøkelsen lansert og fremlagt i Oslo. Her ble det satt opp en 
panelsamtale mellom med deltakere fra regjeringen, Norsk Studentorganisasjon, Organisasjon 
for Norske Fagskoler. 
 
Finansdag i Sit 
21. september arrangerte Sit en finansdag med presentasjoner med forskjellig innhold. Her ble 
temaer som makrobildet, klima og bærekraft tatt og opp. Det ble også holdt presentasjoner om 
avkastning og risiko ved investeringer og hvilke etiske vurderinger man bør ta. 
 
Temamøte om studentenes helse og trivsel 
4. oktober avholdt Sit og Velferdstinget sitt årlige temamøte og i år fikk vi også med NTNU, 
DMMH og Trondheim kommune med i planleggingen og organiseringen av arrangementet. 
Samarbeidet med andre bidro til at vi i år kunne nå ut bredere og det var flere som møtte opp 
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enn tidligere år. Møtet var i år også helt åpent for alle. Møtet hadde SHoT som hovedtema og fire 
deltemaer ble presentert av innledere. 

 Ingeborg Wahl, student: Sosiale medier og et selvdiagnostiserende samfunn, hvordan 
påvirker vi vår psykiske helse og livskvalitet? 

 Siri Bjarstaad, Prosjektleder In My Experience: Gode studiebyer skaper god livskvalitet, 
men hvorfor har det ingen virkning på andelen med psykiske plager og psykiske lidelser? 

 Anette Sivertstøl, prosjektleder Lykkepromille: Studentmiljøet gir mye godt, men har 
også mørke skyggesider. [alkohol, seksuell trakassering og voldtekt, sammen] 

 Malin Schrøen Johansen, FHI: Nasjonale trender og SHoT-resultatene. 
Til slutt ledet leder av Velferdstinget, Øystein Furuseth Christiansen, to panelsamtaler hvor 
første del var med innlederne og andre del var med Sit, NTNU, DMMH og Studentersamfundet. 
 
Statsbudsjett 
6. oktober ble statsbudsjettet lagt frem. Dette kan leses om i vedlagte mediesaker: 
Universitetsavisa, Øker kostnadsrammen for studentboliger:  
https://www.universitetsavisa.no/gjovik-statsbudsjettet-studentboliger/oker-kostnadsrammen-
for-studentboliger/369178 
Under Dusken, Slik merker studentene statsbudsjettet: https://underdusken.no/regjeringen-
statsbudsjettet/slik-merker-studentene-statsbudsjettet/306886 
 
Ekstraordinær generalforsamling i AS M A Hansens Glassmagasin 
20. oktober ble det avholdt ekstra ordinær generalforsamling i AS M A Hansens Glassmagasin 
som er selskapet som eier Festningsgata 11.  
 
 
Saksbehandler: Jørgen Sunnvoll 
 

 

Tilrådning:  
Saken tas til orientering 
 
 
Trondheim, 19. oktober 2022 
 
 
Audhild Kvam 


