Styremøte nr. 1/22
tir. 01. februar 2022, 15.00 - 18.00
Teams

Agenda
1/22
Protokoll fra møte nr. 8/21
Beslutning
Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll nr. 8/21
 Protokoll_Styremøte nr. 821_021221.pdf (3 sider)

2/22
Gimle 4, fullmakt til å igangsette utbygging
Beslutning
SiA er i ferd med å avslutte samspillsprosess med entreprenør, og vi vil i løpet noen uker være klare for oppstart av
boligprosjektet. Det er stram tidsplan for å klare å ferdigstille til studiestart 2023, så administrasjonen ønsker styrets fullmakt til
å signere byggekontrakt. Styret har vært løpende orientert underveis, og i styremøtet vil endelige rammer for prosjektet
presenteres. Planen er å ferdigstille 271 nye studentboliger på Campus innen studiestart 2023.
Forslag til vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å signere kontrakt for byggeprosjektet gitt at prosjektet holder seg
innenfor rammer presentert for styret.
 Presentasjon SiA styret februar 2022.pdf (8 sider)

3/22
Høye energikostnader til studentboliger
Høye energipriser får betydelige økonomiske konsekvenser for SiA. Strømpris er sikret for året 2022, men prisen på fjernvarme
er direkte koblet mot strømpris og denne lar seg ikke binde på samme måte. Videre må SiA forberede 2023 og årene som
kommer.
SiA har nedsatt en ad hoc gruppe for å iverksette tiltak på ulike nivåer.
Administrasjonen ønsker å informere styret om status og iverksatte tiltak.
Forslag til vedtak: Styret tar informasjon om tiltak for å begrense konsekvenser av høye energipriser til orientering.
 Energigruppa. Referat møte 1.pdf (1 sider)
 Energigruppa. Referat møte 2.pdf (2 sider)
 Teknisk Enøkteam presentasjon møte 2.pdf (5 sider)
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4/22
Økonomisk resultat 2021 og utsikter 2022
Orientering
Styret vil i møtet få en orientering om foreløpig resultat for 2021. Økonomiavdelingen jobber iherdig med å få frem en god

presentasjon til styremøtet, men denne er ikke klar før rett oppunder møtet. Endelig regnskap skal vedtas på møtet i mars.
Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgang av foreløpig resultat for 2021 og gjennomgang av utsikter for 2022 til orientering.

5/22
Orienteringer
Orientering
Muntlige orienteringer:
Studentsamfunn i Skippergata
Forslag til vedtak: Saken fremmes uten forslag til vedtak

6/22
Eventuelt
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