
  

Nord Studentsamskipnad      
Styret 
 
 

Protokoll fra styremøte 10. juni 2020 (møte nr. 7/20) 
 
10. juni 2020 kl. 09.00 ble det avholdt styremøte i styret for Nord studentsamskipnad. Møtet ble avholdt 
på Teams.  
 
Til stede:  Anders Drangeid, Mia Larsen Sveberg, Andreas Vestvann Johnsen, Maria Håkensen Andersen, 

Per Arne Skjelvik, Hanne Solheim Hansen, Svein Tore Johnsen, Lisbeth Vistven Thomassen. 
 
Fra administrasjonen:  Kristian Brunsvik Olsen og Jacob Normann.  
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
 
Sak 22/20    Protokoller fra styremøter 
 
Vedtak:  Fremlagte protokoller fra styremøte 30. april, og 4. mai 2020 godkjennes. 
  
 
Sak 23/20   Driftsrapport 1. kvartal 2020 
 
Vedtak:  Styret tar Driftsrapport for 1.- kvartal til etterretning.  
 
 
Sak 24/20    Fullmakter til direktør og styreleder 
 
Vedtak:  For raskt å kunne gjøre nødvendige tiltak for å sikre driften og økonomien i Nord 

studentsamskipnad som følge av situasjonen med koronaepidemien vedtar styret at 
 

1. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide videre permitteringsvarsel og økonomiske 
betingelser for de berørte. 
 

2. Styreleder gis fullmakt til å beslutte implementering av tiltak som kan ha større 
økonomiske og driftsmessige konsekvenser. Styret skal orienteres umiddelbart pr 
epost ved anvendelse av denne fullmaktens punkt 2.  

  
 Fullmaktene gjøres gjeldende fram til styremøte 15. september.  
 
 
Sak 25/20    Status styrevedtak  
  
Vedtak:  Styret tar saken til etterretning.  
 
 
Sak 26/20    Orienteringssaker 
 

• Rapportering til KD regnskapstall 1. tertial 2020. 

• Søkertall boliger 

• Utvikling av Stripa på Levanger 

• IT-avtale med Nord universitet 
  
Vedtak:  Styret tar sakene til orientering  



  

Sak 27/20    Eventuelt 
 
Endret tidspunkt for styremøte 
Høstens først styremøte flyttes til 15-16 september.  

 
               Velkomstens rolle ved studiestart 

  
   Vedtak:   

1. Styret ber administrasjonen om å avklare situasjonen rundt hvordan Velkomsten skal 
innrettes ved studiestart 2020, med et ønske at det videreføres i størst mulig grad som 
tidligere, dog med de begrensingene smittesituasjonen gir. 

 
2. Styret ber administrasjonen om å utarbeide en langsiktig plan i samarbeide med Nord 

universitet rundt studentmottak ved semesterstart, herunder også avklare rollen til 
Velkomsten. Det er også ønskelig å se på om tilbudet kan utvides til å gjelde flere 
studiesteder. 

 
 

Møtet avsluttet kl. 11.15 

 
 
Kristian Brunsvik Olsen  
Adm. Direktør 


