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SiA, Møterom Alpha

Agenda

15/22
Protokoll fra møte nr. 3/22 og nr. 4/22

Beslutning 

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll nr. 3/21 og nr. 4/22

 Protokoll_Styremøte nr. 322_260422.pdf (2 sider)
 Protokoll_Styremøte nr. 422 (Ekstraordinært)_250522.pdf (1 sider)

16/22
Husleiesatser studieåret 22/23

Beslutning 

SiA justerer sine husleiesatser 1. august hvert år. Det er styret som fatter endelig beslutning.

Administrasjonen innstiller på en KPI justering av husleiesatsene. I år  innebærer dette en justering på 5,4%.

Det er vedlagt et kort notat som bakgrunn for innstillingen. 

Forslag til vedtak: SiA justerer sine husleiesatser med 5,4% fra 1. august.

 Notat vedr husleie justering 2022 - TBJ.pdf (1 sider)

17/22
Økonomisk status pr. april 2022

Orientering 

Regnskap med kommentarer pr. april for SiA er vedlagt. Drift og regnskapstall begynner nå å normalisere seg etter pandemien.
Dette er positivt og ikke minst svært viktig for kontrollert drift videre.

Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgang av økonomisk status pr. april til orientering.

 Kommentarer økonomisk status pr. april 22.pdf (4 sider)
 SiA april 2022.pdf (19 sider)

18/22
Sykefravær 1. kvartal 2022

Orientering 

Sykefravær pr. 1. kvartal blir gjennomgått på styremøtet

Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgang av sykefravær pr. 1. kvartal til orientering.

 Sykefraværsrapport til styret - 1. kvartal 2022.pdf (1 sider)
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19/22
Medarbeiderundersøkelse

Orientering 

Formål med undersøkelsen er å kartlegge arbeidssituasjon i SiA og identifisere fokusområder som det skal

arbeides videre med.

Styret har besluttet at undersøkelsen skal gjennomføres hvert annet år.    

Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen til orientering.

 Medarbeiderundersøkelsen SiA Total 2022.pdf (21 sider)

20/22
Styrehonorar studieåret 22/23

Beslutning 

Dagens styrehonorarer i SiA er som følger:

Styreleder: 55.000.- i fast honorar i tillegg til 4000.- per møte.

Nestleder: 4000.- per møte.

Styremedlemmer: 3000.- per møte

Det innstilles på uforandrede styrehonorarer i kommende studieår.

Forslag til vedtak: Styret viderefører dagens styrehonorarer i studieåret 22/23

21/22
Eventuelt
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