Godkjent
REFERAT
fra møte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) torsdag 25. og fredag
26. oktober 2018, Quality Hotel Leangkollen, Asker.
Til stede:

Vetle Bo Saga (leder), Sigrid Mæhle Grimsrud, Kaja de Ru, Audun Foyn,
Jonas Danielsen Virtanen, Mike Fürstenberg, Britt Næsje, Gunn-Elin Aa.
Bjørneboe, Marianne Brattland og Marianne Østbye.

Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, Gunn Kirsti Løkka, Torkel
Lappegård, Trond Bakke og Helge Chr. Haugen.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 81/18, 82/18, 83/18, 89/18, 85/18, 90/18, 88/18,
86/18, 91/18, 97/18, 96/18, 95/18, 92/18, 93/18, 94/18, 84/18, 87/18 og 98/18.
ORIENTERINGSSAKER:
81/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Utsendt innkalling og dagsorden ble godkjent.
82/18 Bekreftelse referat styremøte 19.9.18
Referatet var godkjent.
83/18 Adm. direktørs orienteringer
Til saken var sendt ut følgende dokumenter:
- Statsbudsjettet 2019
- Kunnskapsdepartementets lovutvalg
- Samskipnadsmøtet 2018
- Studenthus i sentrum - status
- Nettverkskonferansen H2018
I møtet ble muntlig orientert om:
- Høringsinnspill til «Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo
kommune»
Høringsinnspillet ble delt ut på møtet.
Lisbeth Dyrberg orienterte.
Styret tok sakene til orientering.
84/18 Regnskapsrapport pr september, prognose 2018
Til saken var sendt ut regnskapsrapport pr september 2018 og prognose 2018.
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Inger Hegstad Krüger orienterte og gjennomgikk regnskapets vesentligste omsetnings- og
resultatavvik pr september. I tillegg ble prognose for året presentert.
Styret tok saken til orientering.
85/18 Status IKT prosjekter (kun styret)
86/18 Status byggeprosjekter (kun styret)
87/18 Medarbeiderundersøkelsen 2018 (kun styret)
DISKUSJONSSAKER:
88/18 Boligformidling (kun styret)
89/18 Videre utvikling SiO Mat og Drikke (kun styret)
90/18 IKT plattform (kun styret)
91/18 Konsept og kongstanke Sogn studentby
Til saken var sendt ut notat: Konsept og kongstanke Sogn studentby.
Gunn Kirsti Løkka orienterte.
Dagens beboere karakteriserer studentbyen som stor, internasjonal, koselig og grønn. KTI for
Sogn er 4,58, og er over snittet for SiO Bolig for øvrig (4,46) (Tall per mai 2018).
Basert på dagens posisjon og innsikt om studentenes behov og ønsker, foreslås ny posisjon
med formål å øke attraktiviteten og botiden på studentbyen ved å videreføre Kringsjås «Vi
møtes utenfor»-konsept til Sogn.
Sogn har flere likhetstrekk med Kringsjå som at behovet for sosiale møteplasser er stort og
studentbyen har store uutnyttede uteområder som er naturlig å ta i bruk for å skape
møteplasser utendørs. Samtidig skiller Sogn seg fra Kringsjå ved bl.a. en helhetlig arkitektur
med særpreg som fremstår som koselig og sjarmerende. Dette er et godt utgangspunkt som
kun trenger foredling og noe videreutvikling for å løfte studentbyen betydelig.
Styret fremhevet at konsept Sogn må ivareta særpreget studentbyen har samtidig som
suksessen og erfaringene fra Kringsjå har betydelig overføringsverdi. I tillegg til møteplasser
utendørs, vil det være behov for møteplasser innendørs. På Sogn er det gule huset med
tilhørende hage et godt utgangspunkt for møteplasser. Trafikk til butikken på Sogn (og annen
biltrafikk) er en svakhet og bør begrenses. Det kan med fordel legges til rette for SiOs satsing
på sykkel på området.
92/18 Foretaksstrategi SiO 2025 - prosessen
Til saken var sendt ut forslag til prosjektmandat for utarbeidelse av forslag til strategiplan
frem mot 2025.
Lisbeth Dyrberg orienterte.
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Styret sluttet seg til hovedelementene i den foreslåtte prosessen og ba om at studentenes og
organisasjonens involvering i plan- og implementeringsarbeidet tydeliggjøres i neste fase.
Foretaks- og digitalstrategi skal utarbeides helhetlig og integrert.
93/18 Handlingsplan 2019 (kun styret)
94/18 Budsjett 2019 (kun styret)
95/18 Evaluering styrearbeid (kun styret)
VEDTAKSSAKER:
96/18 Innstilling til ny hovedstyreleder (kun styret)
97/18 Møte- og arbeidsplan 2019
Til saken var sendt ut forslag til møte- og arbeidsplan 2018.
Vedtak:
Styret vedtar møte- og arbeidsplan 2019 som fremlagt.
98/18 Eventuelt
Ingen saker meldt.

Møtet slutt fredag 26. oktober kl. 12.00.
Referat v/Lisbeth Dyrberg
Neste møte: Onsdag 5. desember 2018 kl 08.30, møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica.

__________________________
Vetle Bo Saga
(styrets leder)

__________________________________
Britt Næsje

3

