Studentsamskipnaden i Molde
Styremøte 4/2022
Møtetype:

Fysisk møte / Styremøte

Dato:

13. juni 2022, 12:00

Sted:

Britvegen 2, 6410 Molde

Agenda
1. Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda til styremøte, med tilhørende dokumentasjon vil bli lagt frem for godkjenning.
Forslag til vedtak
Innkalling og agenda til styremøte, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte
Protokoll fra forrige styremøte vil bli gjennomgått.
Forslag til vedtak
Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og er signert.

3. Orientering fra styreleder
Styreleder vil gi en orientering fra saker fra studentsamfunnet. Orienteringen vil bla inneholde
Informasjon fra Tinget
Informasjon fra Istudent
Styreldermøte i Samskipnadene

Forslag til vedtak
Styrelder ga en orientering om saker fra Studentsamfunnet, Studenttinget og styreledermøte i Samskipnadene. Styret tok
informasjonen som ble gitt til orientering.

4. Orientering fra direktør om drift og økonomi
Direktør vil gå gjennom nøkkeltall og viktige hendelser som har skjedd siden forrige styremøte. Punkter som vil bli
gjennomgått er:
Årsrapport
Regnskap pr 1. kvartal
Orientering om marked og salg
Personalsituasjon
Status kontorombygging
Oppsummering fra Samskipnadsmøte
Forslag til vedtak
Direktør tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften, markedssituasjon og kvartalsregnskapet. Alle styrets
spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.
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5. Godkjenning av virksomhetens strategi
Administrasjon vil gå gjennom forslaget til strategi for kommende periode som er vedlagt innkallingen.
Forslag til vedtak
Administrasjon sitt forslag til strategi for kommende periode godkjennes.

6. Evaluering av styrets arbeid
For å avklare hvordan styrets medlemmer opplever arbeidet i styret, ble det på forrige styremøte besluttet å gjennomføre
en evaluering av styrets arbeid. Ferdig utarbeidet spørreskjema i Orgbrain ble benyttet, og besvarelsen er anonym.
Resultatene blir gjennomgått på styremøtet.
Forslag til vedtak
Styrets leder gjennomgikk resultatene fra evalueringen av styrets arbeid. Det ble også gjort en vurdering av selve
undersøkelsen. Administrasjonen følger opp de tilbakemeldinger som ble gitt, og hensyntar dette for nytt styre fra høstan
av.

7. Evaluering av direktør
For å bedre kunne vurdere om direktør leverer de resultater og oppfyller de kvalitetskrav som styret forventer, ble det
bestemt at en gjennomfører en evaluering av direktørs arbeid. En valgte å benytte ferdig utarbeidet spørreskjema fra
Orgbrain. Styreleder presenterer resultatene.
Forslag til vedtak
Styreleder gjennomgikk resultatene fra evalueringsundersøkelsen av direktør Eavlueringen omfattet bl.a resultater, kvalitet
i arbeidet, gjennomføringsevne og samarbeidsegenskaper. Styreleder tar en gjennomgang med direktør i etterkant av
styremøtet.

8. Sommeravslutning
Dette er siste styremøte før sommeren, og 3 styremedlemmer og 1 varamedlem avslutter sin styreperiode.
Det inviteres til middag kl.18.00 på restaurant Rød bare Blå.
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