Studentsamskipnaden på Vestlandet

Styremøte – Studentsamskipnaden på Vestlandet
Protokoll 4/2017

Styremøte i Studentsamskipnaden på Vestlandet ble holdt i Villaveien 10, onsdag 7. juni, kl 12.00
– 15.45
Tilstede: Magnus Brekke Nygaard, Vilde Glosemeyer Havrevold, Edle-Christine Flater,
Eivind Brandt, Jens Aarre Seip, Dag Rune Olsen, Berit Rokne, Ina Berg-Vonli, Heidi Berg,
Gunn Berit Uglum.
Sigbjørn Råsberg (observatør NHH- på telefon), Jan Erik Vatland (observatør fra studentene i
Stord/Haugesund).

Fra administrasjonen møtte:
Adm. direktør Per Kristian Knutsen og økonomidirektør Christian Bryner.
HR-sjef Hege R. Fossåskaret møtte til sak 42/17,boligdirektør Stein Ove Halhjem møtte til sak
43/17 og fungerende kommunikasjonssjef Kristin Torsteinson møtte til sak 46/17.

S. 39/2017: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden til styremøte nr. 4/2017
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

*S. 40/2017: Protokoll fra styremøte nr. 3/2017
Godkjent

S. 41/2017:

Innkomne skriv og meldinger
Velferdstinget: protokoll fra VT02/17

VEDTAKSSAKER
*S.42/2017: Valg av fremtidig arbeidsgiverforening
*S.43/2017: Oppstart Frydenbø II prosjektet
*S.44/2017: Tilknytning for fagskoler

S.46/2017:

Status ny profilering – bruk av nynorskversjon SAMAN
Fungerende kommunikasjonssjef, Kristin Torsteinson, oppdaterte styret på arbeidet med
ny profilering av Sammen. Hun presenterte også utkast til nye nettsider, med bildebruk og
strukturering av innhold.
Styreleder og adm.dir har mottatt en skriftlig henvendelse som er støttet av flertallet av
valgte studentrepresentanter fra region Nord i HVL hvor det anmodes om at bruken av
nynorsk formen «Saman» sløyfes til fordel av kun å bruke Sammen.
Styret drøftet saken, og var samstemt i at man ikke ønsket å gå tilbake på tidligere
styrevedtak om å bruke Saman basert på en enkeltstående henvendelse som ikke formelt
er behandlet i et studentorgan.
Vedtak
Styret tok ikke henvendelsen til følge, og opprettholdt tidligere styrevedtak om også å
bruke nynorsk formen «Saman» i tillegg til «Sammen».

*S.47/2017: Driftsoppfølging
S.48/2017:

Medieovervåkning
Vedtak:
Styret tok informasjonen til etterretning

S.49/2017:

Eventuelt
Adm. dir. informerte styret om at det planlegges studietur til Dublin 1-3 november i år.
Datoene passet for alle styrets medlemmer.

*)Sendes bare til styrets faste medlemmer.
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