Godkjent
REFERAT
fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) onsdag 19.
september 2018, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica kl 08.30.
Til stede:

Vetle Bo Saga (leder), Sigrid Mæhle Grimsrud, Kaja de Ru, Audun Foyn,
Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa.
Bjørneboe, Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger. I tillegg møtte Nina Langeland
til sak 72, Gunn Kirsti Løkka til sakene 65, 66 og 72.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 63/18, 64/18, 65/18, 66/18, 69/18, 79/18, 72/18,
73/18, 70/18, 71/18, 74/18, 75/18, 76/18, 78/18, 77/18, 67/18, 68/18 og 80/18.
ORIENTERINGSSAKER:
63/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.
64/18 Bekreftelse referat styremøte 20.6.18
Referatet var godkjent.
65/18 Adm. direktørs orienteringer
Til saken var sendt ut følgende dokumenter:
- Internasjonale studenter - avtaler
- Helse SørØst
- Ny modell KTI
Lisbeth Dyrberg orienterte.
Styret tok sakene til orientering.
66/18 Semesterstart H 2018
Til saken møtte Gunn Kirsti Løkka.
Til saken var sendt ut notat semesterstart høst 2018.
Gunn Kirsti Løkka orienterte.
Styret var godt fornøyd med aktiviteter og markedsføring i tilknytning til høstens
semesterstart.
Styret tok saken til orientering.
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67/18 Regnskapsrapport pr august, prognose 2018
Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr august 2018, prognose 2018 og regnskapsoversikt
pr juli 2018.
Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og
resultatavvik pr august. I tillegg ble prognose for året presentert.
Styret tok saken til orientering.
68/18 Handlingsplan 2018 – status pr august
Til saken var sendt ut handlingsplan 2018 med statusrapportering pr august.
Lisbeth Dyrberg orienterte.
Styret tok saken til orientering.
69/18 Status IKT prosjekter (kun styret)
70/18 Status byggeprosjekter (kun styret)
71/18 Kringsjå utomhus, fellesløsninger mm (kun styret)
DISKUSJONSSAKER:
72/18 SHoT 2018 – resultater og mulige tiltak
Til saken møtte Nina Langeland.
Til saken var sendt ut bakgrunnsnotat for diskusjon om tiltak og oppfølging av resultatene
vedlagt rapport SHoT 2018 Oslo.
Nina Langeland orienterte.
Tilfredshet med Oslo som studieby er på en skala 0-100, 69 poeng mot 67 for landet, der Oslo
scorer bedre på kultur, kollektivtilbud, helsetilbud, utelivstilbud. Oslo scorer lavere på
studentmiljø med 61 poeng (landet 68) og boligtilbud 49 poeng (landet 56). Av studentene
opplever 86,8 % studentmottaket som godt (88,4% landet). 29% av studentene svarer at de
ofte eller svært ofte føler seg ensomme.
Styret uttalte at undersøkelsen gir innsikt i hvordan gjøre tilbudet til studentene bedre, særlig
ble fremhevet viktigheten av å legge til rette for gode fysiske møteplasser og arrangementer,
synliggjøre SiOs tilbud ikke bare i semesterstarten, men også gjennom semesteret. Dialogen
og samhandlingen med utdanningsinstitusjonene om hvordan SiOs og institusjonenes
respektive tilbud utfyller hverandre er sentralt, særlig også der SiO Mat og Drikke ikke er til
stede på campus.
73/18 Kommunikasjonsstrategi og relasjoner (kun styret)
74/18 Handlingsplan 2019 – fokusområder (kun styret)
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VEDTAKSSAKER:
75/18 Kr Ottosens Hus – etableringskostnader SiOs tannhelsetilbud (kun styret)
76/18 Kr Ottosens Hus – inventar og flyttekostnader (kun styret)
77/18 Oppnevning valgstyre – ansattvalgte styremedlemmer til SiOs hovedstyre
Til saken var sendt ut notat valg av ansattes representanter til styret i SiO.
Lisbeth Dyrberg orienterte.
De ansatte skal velge 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Hovedstyret i SiO for
perioden 1.1.2019 – 31.12.2020. Valget gjennomføres etter reglene i Aksjelovens § 6 og
Representasjonsforskriften.
Vedtak:
Følgende valgstyre oppnevnes for gjennomføring av valg blant ansatte til Hovedstyret i SiO:
Robert Sørensen, NTL
Ketil Moen, Parat
Grethe Røsok
Trude Kolle Martini, leder
78/18 Bjerregaards gate 21 – rehabilitering (kun styret)
79/18 IKT - forprosjekt Datavarehus og Boligadministrasjonssystem (kun styret)
80/18 Eventuelt
Ingen saker meldt.
Møtet slutt kl. 12.30.
Referat v/Lisbeth Dyrberg
Neste møte: Styreseminar torsdag 25. og fredag 26. oktober 2018 (lunsj til lunsj) på Quality
Hotel Leangkollen, Asker.

__________________________
Vetle Bo Saga
(styrets leder)

__________________________________
Britt Næsje
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