
Signers:

Name

This document package contains:
-  Front page (this page)
-  The original document(s)
-  The electronic signatures. These are not visible in the 
document, but are electronically integrated.

the signed document follows on the next page >

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.

Method Date

Protokoll_Styremøte_310320.pdf

Harv, Pål
Holen, Mona Holta
Hagen, Hilde

BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE

2020-04-14 13:23 GMT+2
2020-04-14 13:27 GMT+2
2020-04-14 14:10 GMT+2

Document ID:
F68715E2DAA141C18E4DC1DD98288DF8



Styremøte i SiA
31. mars 2020, 15:00 til 17:20
Møtet ble avholdt digitalt

Deltakere
Styremedlemmer
Hilde Hagen (Styreleder), Sofie Søndergaard Klit, Truls Rustad Christensen, Fredrik Jean Vincent Arntzen (Nestleder), Kjetil Hellang, Veslemøy Rabe, 
Greta Hilding, Claudia Lygre, Mona Holta Holen, Sondre Olsen

Fra adm.
Pål Harv (Administrerende Direktør), Thomas Jensen (Økonomisjef), Kenneth Kristiansen (Eiendomssjef (Sak 15-20))

Andre
Thomas Johnsen (Leder VT, Observatør)

Møteprotokoll

10/20
Referat fra møte nr 01/20
Vedtak: Styret godkjenner referat 01/20

 Protokoll_Styremøte 0120_050220 (6).pdf

Beslutning

11/20
Godkjenning av regnskap for 2019
Styret fikk fremlagt revidert regnskap for 2019

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte og reviderte regnskapet for 2019 

Beslutning

12/20
Styrets beretning 2019
Styret fikk presentert forslag til styrets beretning for 2019

Vedtak: Styret vedtar styrets beretning for 2019 som fremlagt

Beslutning

13/20
Status SiA i.f.m. Korona situasjonen
Orienteringen ble inndelt i en operativ status og en økonomisk status

13/20.1

Operativ status

Styret ble orientert om operativ status i SiA i forbindelse med Korona situasjonen. Områder som det ble orientert om:
Status pr. virksomhetsområde
Prosjekter og drift
Permitteringer
Samarbeid med andre samskipnader

Vedtak: 

1. Styret tar operativ status i.f.m. Korona situasjonen til orientering
2. Styret ber administrasjonen være løsningsorienterte og hensynsfulle overfor studenter som havner i vanskelige

situasjoner i disse krisetider. Dette er ment som en generell føring, og det er administrasjonen som  skal håndtere
dette i praksis.

Orientering
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13/20.2

Økonomiske konsekvenser

Styret ble orientert om hvordan SiA vurderer de økonomiske konsekvensene av Korona situasjonen. Under forutsetning
av at SiA får tilnærmet normal drift i høst, så vil SiA takle situasjonen godt. 2020 vil være et år med driftsunderskudd.

Vedtak: Styret tar gjennomgang av økonomiske konsekvenser i.f.m. Korona situasjonen til orientering

Orientering

14/20
Økonomisk status pr. feb. 2020
Styret ble forelagt økonomisk status pr. feb. 2020

Vedtak: Styret tar gjennomgang av økonomisk status pr. feb. 2020 til orientering

15/20
Bygging av velferdssenter
Bakgrunn:  Til tross for turbulente tider, må SiA gjøre et valg om hvorvidt vi skal gjennomføre planene for bygging av
velferdssenter. Skal vi rekke innflytting til studiestart 2021 må arbeidet startes opp nå i vår. Oppdatert kalkulasjon og
økonomisk vurdering ble lagt frem for styret.

Ledergruppa innstiller på at prosjektet gjennomføres etter planen

Vedtak: Styret beslutter gjennomføring av velferdssenter som planlagt.

Beslutning

16/20
Eventuelt
To saker ble tatt opp under eventuelt

16/20.1

Kaffeordning i kantinene

Det ble stilt spørsmål om SiA kan tilby en kaffeordning der man legger opp til gjenbruk av egen kopp. 

Vedtak: Administrasjonen forbereder en sak på dette,og kommer tilbake til styret på neste møte.

16/20.2

Tilskudd til transport ved sykdom/skade

Styret minnet om at dette er fremmet som en sak på et tidligere møte, og det forespurt hvor saken står.

Vedtak: Administrasjonen forbereder en sak på dette,og kommer tilbake til styret på neste møte.
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Hilde Hagen
Styreleder

Dato Mona Holta Holen Dato
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