MØTEINNKALLING
Dato:
Tid:
Sted:

Onsdag 20.04.16
Kl. 16.15
D9

Studentrådets saker
Konstituering av møtet
Ref-sak 11/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 06.04.16 *
Ref-sak 12/16 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.
HF-sak 14/16 Høring om Sits eierskao i studentmediene *
HF-sak 15/16 Eventuelt
Evaluering av møtet
Studentrådet HF

Tore og Ida

Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV)
Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Ida før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Ida eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir lagt i hyllene på Studentrådskontoret!

REFERAT
Studentrådet HF sitt møte onsdag 27.01.16, kl 16.15 i D9
Møteleder:
Referent:

Ida Krüger
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
FTV 1
FTV 2
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
Religionsvitenskap (IFR)
Filosofi (IFR)
IKM
IKM
KULT
Europastudier
Europastudier
PLU HTV

Tore Sletten Langeland
Ida Amalie Krüger
Karina Valnumsen Hansen
Håkon Størmer
Turi Marte Brandt Ånerud
Sandra Haltbakk
Leif Bjarne Hammer
Elise Kjørsvik
Benjamin Morris King
Runa Eide Frøiland
Kamilla Østerberg
Marte Nøst Odland
Nora Iman Hagesæter
Jeanette Hope
Ingvild Marie Henriksen
Pernille Nyvoll
Tale K. Stensdal Reiersen

Meldt fravær:
Ikke møtt:
Historiske studier DRV
Musikk

Erlend Børseth
Patrik Alm

Observatører:
Studenttinget

Jone Trovåg

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.
Ref-sak 01/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 18.11.15
Godkjent.
Ref-sak 09/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 09.03.16 *
Godkjent.

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 06.04.16
Side 2 av 2

Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.
Blæster allmøte, har en ansettelsesprosess i mai.
Har en ansettelsesprosess
Planlegger allmøte
Planlegger allmøte
Planlegger allmøte, jobber med PTVene og referansegrupper
Planlegger allmøte, vært i dialogmøte med SVT-fak og på ledermøte
Planlegger allmøte, vært på inst.styremøte
Har hatt kaffe med nestleder for utddanning på inst., glad for at tegnspråk er kommet
til instituttet, har en ansettelsesprosess, skal ha allmøte
KULT Jeanette er alene, skal ha allmøte neste uke med informasjon om ITV-vervet. Skal ha
valg til høsten.
Studenttinget Jobber med campus, ny organisering av Studenttinget, skal ha STi-møte i morra; 7/4.
Forbereder Landsmøte NSO, hadde regionsmøte Nord i helga.
FTVene Vært på utdanningsseminar, inst.ledermøte
Jobbet med valguka
Vært i dialog med Studentservice om Vrimledagen til høsten

Ref-sak 10/16
HIST
ARK
EURO
IKM
Musikk
PLU
IFR
ISL

O-sak 02/16 Avvikssystemet
Karin Hansen og Marianne Løvdal frå HF orienterte om avvikssystemet.
Enkelt sagt så skal de gå inn på Innsida og søk etter avvik – da kommer de til riktig
side.
Saken skal prøves løst på lavest mulig nivå – avvikssystemet er siste mulighet –
unntatt HMS som alltid skal meldes i avvikssystemet.
HF-sak 11/16 Valg
Turi Marte orienterte og oppfordret alle til å se på videoene de har laget om hvordan
stå på stand.
Det er fortsatt standvakter ledige. Kontorvaktene hjelper til med de små praktiske
saken som kaffe, kopiering av flyers og bretting
HF-sak 12/16 Vrimledagen
Ida orienterte og det holdt en liten workshop.
Innspillene fra dette blir tatt med i det videre arbeidet med Vrimledagen.
HF-sak 13/16 Eventuelt
Ida Stand og banner rutinene
Printer – regler og rutiner
Telling av henvendelser i skranken

Evaluering av møtet
Kommentarene tas til etterretning 

Ida Amalie Krüger

Elin Juliussen

møteleder (sign.)

referent (sign.)

HF-sak 14/16
Saksbehandler: Tore S. Langeland

HØRING OM SITS EIERSKAP I STUDENTMEDIENE
Forkortelser
VT
Sit

- Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
- Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Til alle interessenter.
Vedlagt finner du et høringsbrev fra Velferdstinget om Sits eierskap i studentmediene.
Frist for høringsinnspill er tirsdag 26. April.
Vi ser frem til å høre fra dere.
-Med vennlig hilsen
Kine Nilsen Myre
Organisatorisk Konsulent
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
kine@velferdstinget.no
Tlf: 73 59 74 75 / 958 39 494

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Kontoradresse: Kolbjørn Hejes vei 4 - Gamle Kjemi, Gløshaugen.
Postadresse: Alfred Getz vei 3, 7491 Trondheim
Tlf. 73 59 74 75
E-post: leder@velferdstinget.no
www.velferdstinget.no

2016-04-07

Følgebrev:
Høring angående Sits eierskap i Studentmediene i Trondheim as
Studentmediene i Trondheim har siden aksjonæravtalen mellom Studentersamfundet i
Trondhjem og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim ble sagt opp hatt en
usikker eiersituasjon. Samskipnaden anser ikke deres eierskap som vitalt for videre drift av
selskapet eller for videre økonomisk støtte, og ønsker en uttalelse fra Velferdstinget på saken.

Da Velferdstinget mener at det er viktig at alle perspektiver blir belyst ønsker man nå å
invitere alle interessenter til å uttale seg

Frist for høringsinnspill er tirsdag 26. April.
Høringssvar sendes til vt@velferdstinget.no

For ytterligere kommentarer og informasjon, kontakt Maiken Vasset Størkersen, leder i Velferdstinget,
på mobil 415 94 440.
Velferdstinget (VT) er Gjøvik-, Ålesund- og Trondheimstudentenes øverste tillitsvalgte angående
studentvelferdsspørsmål. VT består av 21 studenter fra de høyereutdanningsinstitusjonene i Gjøvik, Ålesund og
Trondheim som er tilknyttet Studentsamskipnaden (Sit). VTs mandat er å ivareta og bedre velferd, helse, idrett
og boligtilbudet for studentene.

HØRING

Sits eierskap i
Studentmediene i Trondheim
as

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

1.
2.
3.
4.

Innledning
Studentmedienes historie
Relevante punkter å vurdere
Framdriftsplan

1. Innledning
Hva er Studentmediene i Trondheim AS?
Studentmediene i Trondheim AS er et eier- og driftsselskap for studentmedia i Trondheim.
Det er et frivillig drevet, non-profit aksjeselskap, eid 50/50 av Studentersamfundet i
Trondhjem og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Studentmediene
er også en gjeng på Samfundet. Velferdstinget finansierer samskipnadens eierdel i selskapet
gjennom semesteravgiften. Mediedriften foregår i selskapet, mens medlemmene har sosial
tilhørighet og tilknytning til gjengen på Samfundet. Eierforholdet har blitt regulert gjennom
en aksjonæravtale.

Hvorfor en høring?
Samskipnaden har oversendt sak fra styret hvor de ønsker at Velferdstinget skal uttale seg
angående Sits eierforhold i aksjeselskapet:
Tilrådning fra styret i Sit:
Konsernstyret ser det som viktig å fortsatt støtte Studentmediene. Konsernstyret anser ikke Sits eierskap
som vesentlig for å fortsette å gi støtte. ...
Velferdstinget bevilger støtte fra semesteravgiften og VTs mening veier derfor tungt mtp fortsatt
eierskap for Studentmediene eller ikke. Saken oversendes Velferdstinget til uttalelse.
Det bes om at saken kommer tilbake til konsernstyret for endelig beslutning.

På VT-møte 24.02.16 åpnet man saken om eierskap, og behandlingen av saken da resulterte i
at Velferdstinget vedtok at man skulle gjennomføre en høring før man uttaler seg i saken:
Velferdstingets vedtak:
“Velferdstinget ønsker en høring fra de aktuelle parter, før de uttaler seg om saken om eierskap til
studentmediene.”

Dette var fordi situasjonen er kompleks og man savnet flere synspunkter og uttalelser i saken.
Velferdstinget inviterer derfor alle studenter/interessenter til å uttale seg om samskipnadens
eierskap i Studentmediene i Trondheim a/s.
I 2013 varslet Samfundet oppsigelse av Aksjonæravtalen mellom Sit og Samfundet, da de
ønsket å revidere den økonomiske fordelingen i avtalen. Tidligere har fordelingen vært 40-60,
der Samfundet har stilt med 40 % økonomisk andel, samt oblater for de frivillige på
Samfundets private områder, og Sit med 60 % i økonomisk andel fra semesteravgiften.
Sit, Samfundet og Velferdstinget var i samtaler i tiden etter at Samfundet sa opp
Aksjonæravtalen. Fra disse samtalene kom det klart frem fra Samfundets side, at de da ikke
ønsket å bruke økonomiske midler på Studentmediene. I dag er det på plass en midlertidig

aksjonæravtale mellom partene, og Samfundet bidrar kun med oblater og forpleining av
gjengen.
Tidligere har Sit gitt økonomisk støtte uten å være eier, og da støtten er semesteravgift vil det
være Velferdstingets avgjørelse hvorvidt videre økonomisk støtte opprettholdes. Denne
høringen gjelder altså ikke økonomisk støtte, men hvorvidt man mener at Sit skal være eier i
aksjeselskapet. Velferdstingets syn på støtte av studentmediene er per i dag at det er viktig å
gi Studentmediene et økonomisk grunnlag for videre drift. I dag er støtten på 600 000, og man
har for 2016 gitt arbeidsutvalget fullmakt til å eventuelt øke støtten for året med inntil 200
000 på grunn av dagens situasjon.
Velferdstinget har ved tidligere møte i år vedtatt:
Velferdstinget mener at det er viktig at studentmediene i Trondheim har et økonomisk grunnlag for
videre drift.
Velferdstinget gir AU fullmakt til å øke støtten til media med inntil 200 000 i 2016.
VT gir AU fullmakt til å ta en avgjørelse angående Sit sin rolle mtp eierskap.

Og våren 2015 vedtok man på VT-møte, 18.03.15:
Velferdstinget mener Studentmediene er et viktig debattforum i studentkulturen som er viktig å beholde.
Velferdstinget mener Under Dusken er en kjærkommen kritisk stemme i studentmassen.
- Velferdstinget ønsker at SiT skal fortsette å bidra til studentmediene og at Samfundet skal dekke
minimum leiekostnadene til Studentmediene AS frem til nybygget er ferdig.
- SiT skal jobbe for at leiekostnadene havner på det bidraget Samfundet stiller med i dag.
- Velferdstinget mener at kostnadene på de 400 000 som studentmediene ønsker å øke tilskuddet med,
burde fordeles mellom Samfundet og SiT.
- VT mener at Samfundet skal ha en åpen og demokratisk prosess» Som resulterer i et klart standpunkt
fra Samfundet ovenfor studentmediene og SiT

2. Studentmedienes historie:
Første prøvenummer til Under Dusken kom ut 14. desember 1914, og er med det den eldste
eksisterende studentavisa i Skandinavia. Fra starten av levde Under Dusken av salgs- og
annonseinntekter. Den formelle tilknytningen til Studentersamfundet ble etablert på 20-tallet.
Innføring av data i avisproduksjonen på slutten av 1980-tallet la grunnlag for en økning i kvalitet både
teknisk og journalistisk. Endringen førte til at det ble stilt større krav til kompetanse i redaksjonen, og
man måtte gå vekk fra ordningen med å bytte ut hele redaksjonen ved hvert valg av ny redaksjon.
Redaksjonen har de senere år rekruttert en rekke journalister til både aviser og etermedier, og utgjør
pr. i dag et viktig tilskudd til Norges journalistutdanning.
Selskapet Studentmediene i Trondheim ble først opprettet under navnet Mediastud 27. januar 1988, og
omfattet da bare Under Dusken og Studentradio'n. I 1991 etablerte Mediastud Student-TV som sin
tredje medievirksomhet. Nettavisen dusken.no ble startet 18. mai 1994 og ble med det Norges eldste
nettavis.
Avtalen mellom eierne ble reforhandlet i 1995 og finansiering av Student-TV ble tatt opp i avtalen.
Samtidig ble driftsutgiftene fordelt med 60 prosent på Samskipnaden og 40 prosent på Samfundet, mot
50-50 tidligere.

I 1997 vedtok Velferdstinget i Trondheim å be Studentsamskipnaden å si opp Mediastud-avtalen.
Avtalen ble allikevel videreført, og ved reforhandling av avtalen i perioden 2006-2007 stilte
Velferdstinget seg bak Mediastud-avtalen så lenge redaksjonen var uavhengig og upolitisk valgt.
I 2008 ble det meste av de tre studentmedienes arbeidsarealer samlet i Lucasbygget på
Singsakerbakken 2E på grunn av en prekær mangel på arbeidsarealer i Studentersamfundet og Radio
Revolt sin satsing på 24/7-radio.
I 2013 ble markedsplassen iBok.no en del av Mediastud.
1. juli 2013 realiserte Mediastud AS sitt langsiktige mål om tettere samarbeid og slo sammen de tre
gjengene Under Dusken, Radio Revolt og Student-TV. Sammenslåingen ble gjennomført for å gjøre
det enklere å samarbeide på én felles plattform, dusken.no, og rundt de nye produktene ibok.no og
Barteguiden. Selskapet endret samtidig også navn fra Mediastud AS til Studentmediene i Trondheim
AS. Studentmediene har i dag rundt 250 aktive medlemmer, og produserer Under Dusken, Radio
Revolt, Student-TV, dusken.no, ibok.no og appen Barteguiden.

3. Relevante punkter å vurdere





Mener man at det er viktig at man har mer enn én eier av studentmediene?
Hva tilfører samskipnaden til aksjeselskapet?
Hvilke konsekvenser vil det ha om Sit ikke lenger er eier?
Bør Sit være eier?

4. Fremdriftsplan:


Høringsfrist: 26. april 2016 kl.16.00
Sendes til vt@velferdstinget.no



Behandling: Velferdstingsmøte 11. Mai 2016 kl. 17.15.

