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�rktiske studentsamskipnad
STYREM(l)TE 6/2019
PROTOKOLL FRA STYREM(l)TE

Torsdag 31.oktober 2019 fra kl. 13.00 - mioterom Scor i Samskipnadens lokaler
Tilstede: Sebastian Henriksen, Karin lilleseth, Arild Nzss Andreassen, Marte Bye Scornes, Terje
Aspen, Martine Tennholm, Wenche Jacobsen, Viljar Hanssen
Forfall: Vetle Langedahl, Merete Daniloff
Apning av styremiotet
Godkjenning av innkalling og dagsorden
a)
Konstatering av at styret er vedtaksf!llr
b)
Styrem(lltet ble ledet av fungerende styreleder Sebastian Henriksen frem til konstituering.

SAKSLISTE
SAK S 30/2019 KONSTITUERING AV STYRET
Konstituering av styret og valg av ny leder
a) Valg av styreleder
b) Valg av nestleder
Sebastian Henriksen ble valgt som ny styreleder ved akklamasjon. Marte Bye S!llrnes ble valgt som
nestleder ved akklamasjon.
SAK S 31/2019 PROTOKOLL
a) Godkjenning av protokoll fra m(llte 2.9.2019
SAK S 32/2019 ORIENTERING
a) Fravcersstatistikk 3. kvartal 2019 til styret og AMU- til orientering
b) Dramsveien Ill - SMBL 3 avtale signert
c) Str(llmavtale signert for 2020-2021
d) Revidert grafisk profil - Kort oversikt blir vist
e) Jubileum - status/muntlig informasjon
f) Milj(lluke - muntlig informasjon
g) Elvesletta - fremdrift og justeringer
SAK S 33/2019 BUDSJETT 2020 - ENDELIG BEHANDLING
Det innstilles til vedtak vedrcorende samskipnadens budsjett for 2020:
1.

Styret godkjenner hovedlinjene i budsjettforslaget med et overskudd pa kr 20,8 mill /,;Jr skatt, slik det
framkommer pa tabellen pa side 2 og de kommentarer som fr;Jlger.

2.

Priser:
Foreldrebetaling i studentbarnehagene er lik for studenter og ansattep/asser i hht makspris i
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statsbudsjettet, og med s�skenmoderasjon lik den refusjon vi far fra tilh�rende kommune. Kost
kommer i tillegg med kr 270-280 for studentene og mens den for eksterne varierer mellom kr 350-410.
Her er det noe variasjon i pris ut fra ti/bud pr campus.
Husleiesatsene fra 1.8.20 �ker i gjennomsnitt med 1,9%-til 3,1% avhengig av campus, boenhetens
st�rrelse og utf�rte oppgraderinger-/vedlikehold.
Prisene for studentidrett og mat og drikke f�lges opp jevnlig slik at de kompenserer genere/1 pris- og
l�nnsvekst. I kafeene forutsettes det en bredde i tilbudet som ivaretar et bi/Jig alternativ bade ti/ lunsj

og middag. To-pris system for studenter og ansatte videref�res.

SAKS 34/2019 STRATEGI 2020- 2025
lnnstilling til vedtak:
«Styret vedtar forslaget ti/ ny strategi.
Styret stutter seg ti/ videre plan for arbeidet og ber administrerende direkt¢r presentere
handlingsplanen i styrem¢te 1/2020.

Troms121, 31.nove bef 2019
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