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Styremøte nr. 2/21
tor 25 mars 2021, 15:00 - tor 25 mars 2021, 18:00
Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Sofie Søndergaard Klit, Fredrik Jean Vincent Arntzen, Kjetil Hellang, Greta Hilding, Claudia Lygre, Mona Holta Holen, Siri H. Puntervold Nilssen,
Jakob Mæland, Kristine Koveland Bendiksen, Jonas Buerskogen

Fra administrasjonen
Pål Harv (Administrerende direktør), Thomas B. Jensen (Økonomisjef, Til stede ved: 15/21, 16/21, 17/21),
Jahn Olav Marum (Leder kultur og velferd, Til stede ved: 14/21)

Observatør
Anna Synnøve Røysland (Leder VT, Fraværende ved: 19/21, 20/21, 21/21)

Møteprotokoll
12/21
Referat fra møte nr. 1/20

Beslutning

Vedtak: Styret godkjenner referat 1/20

13/21
Campus Sør

Beslutning

Sørlandet sykehus HF planlegger et samarbeid med UiO om undervisning av medisinstudenter. I denne forbindelse har
SiA fått forespørsel om tilgang til SiAs tjenestetilbud.
Vedtak: Styret ber administrasjonen legge til rette for at medisinstudenter kan benytte seg av SiAs velferdstilbud i den
perioden de har klinisk undervisning i Agder.

14/21
Tiltakspakke Corona

Orientering

SiA og de andre Studentsamskipnadene har mottatt mottatt en tiltakspakke som skal bidra til kortsiktige psykososiale
tilbud. For SiA utgjør dette ca. 4. mill. NOK.
Planer og fordeling av midler ble presentert for styret.
Vedtak: Styret tar presentasjonen av SiAs planer for benyttelse av tiltakspakke til etterretning.
Styret bemerker at det er positivt at det prioriteres midler til oversetting av informasjon for internasjonale studenter.

Til stede: Jahn Olav Marum (Leder kultur og velferd)

15/21
Godkjenning av regnskap for 2020

Beslutning

Vedtak: Styret godkjenner revidert regnskap for 2020.
Til stede: Thomas B. Jensen (Økonomisjef)

16/21
Styrets beretning for 2020

Beslutning

Vedtak: Styret vedtar styrets beretning for 2020.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
E6F099DCEA06407EBA1F4D7095702908

Styret ber administrasjonen tilføye informasjon om siste års strategiprosess i beretningen.
Til stede: Thomas B. Jensen (Økonomisjef)

17/21
Økonomisk status pr. februar 2021

Orientering

Styret ble orientert om økonomisk status pr. februar.
Vedtak: Styret tar gjennomgang av økonomisk status pr. februar til orientering.
Til stede: Thomas B. Jensen (Økonomisjef)

18/21
Orienteringer fra administrasjonen

Orientering

Administrasjonen orientere styret muntlig om status pågående saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kjøp av tomt i Kongsgård Allè.
Salgsprosess Roligheden.
Mulig studenthus i Kristiansand sentrum.
Studentsenteret.
Gimle 4.
Lund Torv.

Vedtak: Styret tar gjennomgang av pågående saker til orientering
Styret ber om om en utfyllende gjennomgang av planer for studentboliger på neste styremøte.

19/21
Gjennomgang av vedtekter og styreinstruks

Orientering

Gjennomgang av vedtekter og styreinstruks ble ikke gjennomført på årets styreseminar. Dokumentene ble vedlagt saken
til styrets orientering.
Det ble tatt opp funksjonstid og valgdato for studentstyremedlemmer. SiA er i utakt med valg til Samskipnadsrådet.
Representanter til Samskipnadsrådet velges blant styreledere på høsten, og da er valgperioden for styreleder i SiA i
ferd med å avsluttes. Styreleder tar saken opp med velferdstinget.
Vedtak: Gjennomgang av vedtekter og styreinstruks tas til orientering.

20/21
Innredning/ kunstnerisk utsmykking studentsenter

Beslutning

Styret gjorde i desember 2020 følgende vedtak:
Det åpnes for å benytte inntil 1,5 mill. av kulturfondets bufferkapital til studentrelaterte investeringer i nybygget.
Herunder også kunstnerisk utsmykning. Styret vil få forelagt konkret forslag til innhold.
Administrasjonen la frem forslag til spesifikasjon av dette.
Vedtak: Styret godkjenner bruk av 1,5 mill. av kulturfondets bufferkapital til innredning og kunstnerisk utsmykking i
studentsenteret slik beskrevet fra administrasjonen.
Vedtatt mot 1 stemme (Jakob Mæland)

21/21
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt
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Sofie Søndergaard Klit

Dato

Pål Harv
Administrerende direktør

Dato

Mona Holta Holen

Dato
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