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Styremøte 0120
onsdag 5. februar 2020, 9:00 til 12:00
Sias lokaler

Deltakere
Styremedlemmer
Pål Harv (Adm. dir.), Hilde Hagen (Styreleder), Truls Rustad Christensen (Styremedlem), Fredrik Jean Vincent Arntzen (Styremedlem),
Kjetil Hellang (Styremedlem), Mona Holta Holen (Stremedlem), Veslemøy Rabe (Styremedlem), Marita Grønli Kårtvedt (Styremedlem (vara)),
Sofie Søndergaard Klit (Styremedlem), Claudia Lygre (Styremedlem), Siri H. Puntervold Nilssen (Styremedlem (vara), Fraværende ved: 1/20)
Fraværende: Greta Hilding (Styremedlem), Sondre Olsen (Styremedlem)

Fra adm:
Thomas Jensen (Økonomisjef, Til stede ved: 7/20), Per Kåre Selle (HR- og organisasjonssjef, Til stede ved: 8/20)

Andre:
Thomas Johnsen (Leder VT, observatør)

Møteprotokoll
1/20
Referat fra møte nr. 07/19

Beslutning

Vedtak:
Styret godkjenner referat 07/19
0120 referat 0719.pdf

2/20
Valg av styrets nestleder

Beslutning

Vedtak:
Fredrik Jean Vincent Arntzen ble valgt som styrets nestleder

3/20
Årsplan for styret 2020

Beslutning

Vedtak:
Årsplan for styret 2020 vedtatt etter noen korreksjoner fra første utkast.
Vedtatt Årsplan 2020.docx

4/20
Fullmakt til å inngi anmeldelse

Beslutning

Vedtak:
FULLMAKT
Styret i Studentsamskipnaden i Agder har i møte avholdt den 05.02.20, gitt Adm.direktør Pål Harv, født 29.10.67,
fullmakt til å inngi anmeldelse og begjære offentlig påtale med borgerlige rettskrav (erstatningskrav) på vegne av
firmaet.

Fullmakten gjelder inntil videre. Styret holdes løpende orientert om eventuelle anmeldelser.
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5/20
Forhandlingsutvalg 2020

Beslutning

Vedtak:
Sammensetning av forhandlingsutvalg for 2020:
Hilde Hagen
Claudia Lygre
Kjetil Hellang
Pål Harv

6/20
Fullmakt låneopptak (Kommersiell sak, unntatt off.)

Beslutning

Vedtak:
Adm. direktør Pål Harv gis fullmakt til låneopptak innenfor kjøpesummen med dertil tilhørende pantsetting av Østerveien
26A.

7/20
Orientering om foreløpig regnskap for 2019

Orientering

Vedtak:
Styret tar foreløpig resultat 2019 til orientering
Til stede: Thomas Jensen (Økonomisjef)

8/20
Fraværsrapport 2019 (Personalrelatert sak, unntatt off.)

Orientering

Vedtak:
Styret tar fraværsrapport 2019 til etterretning
Til stede: Per Kåre Selle (HR- og organisasjonssjef)

9/20
Eventuelt

Diskusjon

9/20.1

Diskusjon

Støtte til transport ved sykdom
VT ønsker at SiA i skal innføre en ordning med støtte til transport for studenter som har blitt skadet eller som på grunn
av midlertidig sykdom har transportbehov til studiestedet.
Vedtak:
Administrasjonen bes utarbeide forslag til retningslinjer for en forsøksordning. Saken styrebehandles når forslaget
foreligger.

9/20.2

Diskusjon

Orientering om mulighetsstudie Gimle - >SiAs rolle
Adm. dir. orienterte om at vi har deltatt i kommunens mulighetsstudie. Det mest realistiske er at SiA tar en posisjon i
etablering av et kunstgressdekke på Gimlebanen. Dette er veldig relevant for studentidretten.
Vedtak:
Styret er positive til at det jobbes videre med planer for dette. Styret forutsetter at administrasjonen informerer styret om
utvikling i saken.

9/20.3
Signatur av styreprotokoll
Adm. dir. ønsket retningslinjer for signatur av styreprotokoll
Vedtak:
Styreprotokoll skal signeres av tre personer som har deltatt på styremøtet.
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Møteleder, adm. dir. og ett styremedlem signerer.
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Pål Harv
Adm. dir.

Dato

Mona Holta Holen
Stremedlem

Dato

Hilde Hagen
Styreleder

Dato
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