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Strategi 2025 - for Studentsamfunnet i Ås 

 

 
1. Formålsparagraf 
 
Studentsamfunnet i Ås har til formål å fremme et godt kameratslig samvær mellom 

medlemmene sine. Ved foredrag, ordskifte og underholdning skal det virke til glede og 

utvikling for disse. 
 
 

2. Studentsamfunnets visjon 

 
Studentsamfunnet i Ås skal være et attraktivt tilbud og et naturlig samlingssted for alle studenter 
tilsluttet NMBU generelt og for Samfunnets medlemmer spesielt. 
 
Studentsamfunnet skal etterstrebe å tilby de aktiviteter og tilbud som studentene ønsker, og jobbe for å 
være et naturlig samlingspunkt for NMBU-studenter, studentforeninger, akademiske foreninger og 
møter, til hverdag og fest. 
 

Studentsamfunnet i Ås skal være et positivt bidrag til lokalsamfunnet i Ås og til universitetet. 
 
Alle studenter ved NMBU skal ha de samme muligheter for å kunne ta del i aktiviteter og bli en del av 
Studentsamfunnet i Ås sin rikholdige og stolte historie. Studentsamfunnet skal opptrå partipolitisk 
nøytralt, og skal jobbe for å supplere studentenes utdannelse med kurs, foredrag, debatt og muligheter 
for personlig utvikling gjennom forskjellige arrangementer og gjennom arbeidet i styrer og komiteer. 
 
Frivilligheten og Huset er hjertet av Studentsamfunnet i Ås. Studentsamfunnet i Ås skal driftes av, med 
og for studentene, med utviklingen av Samfunnet og tilbudet til dagens og fremtidens studenter som 
fremste mål. 
 
Studentsamfunnet i Ås arrangerer UKA, Norges lengste kulturfestival, annethvert år, og skal formidle 
Studentsamfunnets gjøren og laden til studentene gjennom Tuntreet og andre egnede medium. 
Studentsamfunnet skal jobbe for å gjøre Samfunnet og NMBU-studentene kjent for arbeidsgivere og 
sponsorer gjennom arbeidet til Næringslivsutvalget. Samfunnsstyret har det overordnede ansvaret for 
den daglige drifta av Studentsamfunnet. 

 
 

3. & 4. Samfunnets strategi → 2025 

I det videre følger både lang- og kortsiktig strategi. Lang sikt: 2025. Kort sikt: strategi for 2019 
 
Strategien er bygd opp rundt sju strategiske hovedpunkter som hver for seg er viktige for drift og 
utvikling av Studentsamfunnet i Ås.  
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Aktivitet/Tilbud 

Studentsamfunnet i Ås bør jobbe videre med å utnytte de gulvarealer vi har 
maksimalt, og skape en større bredde i tilbudet. 
 

Langsiktige mål: 
● Innen 2025 er 90 % av bruksarealet i bruk hver dag. 
● Innen 2025 er Café Klubben en naturlig møteplass på dagtid, med lunsjtilbud og pubvirksomhet, 

som er åpent hver dag. 
● Det skal være 100 000 gjester inne på Studentsamfunnets arrangementer i løpet av en 

toårsperiode.  
 
Kortsiktige mål: 
REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

 Samfunnet skal være engasjerte i dagsaktuelle temaer, og skal avholde minst et arrangement i 
uka hvor dagsaktuelle temaer tas opp i samarbeid med eksterne og interne aktører. 

 I løpet av 2019 skal Samfunnet være en attraktiv samlingsarena for organisasjoner uten direkte 
tilknytning til huset. Eksempler på slike organisasjoner kan være linjeforeninger, idrettslag, 
interesseorganisasjoner eller lignende.  

 Romtilgjengelighet på Samfunnet skal være mulig å finne på Samfunnets hjemmesider.  

 Det skal utvikles en egnet romløsning for Fotballrommet, og rommet skal tas i bruk i løpet av 
2019.  

 For å blant annet bidra til inkludering av internasjonale skal det i samråd med ISU og ESN 
arrangeres minst fem internasjonale arrangementer i løpet av et semester.  

NYE MÅL: 

 Næringslivsutvalget ved NMBU skal arrangere flere arrangementer enn bare Næringslivsdagen 
og Karrieredagen i 2019, der minst et gir økonomisk inntjening. 

 Pergolaen skal i større grad brukes ved arrangementsavvikling på Studentsamfunnet.  

 Rosehagen skal fungere som et matserveringssted på festkvelder. Mattilbudet skal være 
forutsigbart og være et fast tilbud for alle festdeltakere.  

 Thorvald og Tora-baren skal i større grad benyttes på festkvelder som en utvidelse av Johannes. 

 Studentsamfunnet i Ås skal ha et bredere tilbud av alkoholfrie drikker i alle barer. 

 Studentsamfunnet skal ha et bevisst miljøfokus ved å blant annet fokusere på bruk av norske 
ressurser og redusere bruk av engangsplastikk. 

 Det skal være et bredere tilbud av lavterskel aktivitet på Studentsamfunnet.  

 Det skal hvert semester arrangeres et arrangement i tilknytning til festkveld hvor medlemmer 
kan komme med synspunkter og debattere rundt driften av Studentsamfunnet. 

 Det skal i løpet av første kvartal hvert år sendes ut en spørreundersøkelse vedrørende tilbudet 
ved Samfunnet til medlemmer. 
 

Medlemmer 
Herunder medlemstall, medlemsfordeler, samfunnstjeneste 
 

Samfunnstjeneste er helt avgjørende for at Studentsamfunnet skal gå rundt, og systemet rundt dette må 
prioriteres. Fokus på rekrutering av førsteklassinger og rettferdig samfunnstjeneste avvikling blir viktig.  
 

Langsiktige mål: 
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● Per 2025 skal medlemstallet være på minimum 33 % av studentmassen. 
○ Medlemstallet måles pr 01.07 hvert år (per skoleår) og 

rapporteres til generalforsamlingen som holdes på høsten. 
○ Medlemstallet måles opp mot studenttall fra 15. september 

foregående år. 
● Av førsteklassingene skal minimum 50 % være medlem. 
● Ha et system for samfunnstjenester som fungerer, dekker Samfunnets behov og er akseptert av 

medlemmene. 
● Årlig evaluering av medlemsfordeler. 

 
Kortsiktige mål: 
REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

 I løpet av 2019 skal vi nå 2200 medlemmer. Av den totale studentmassen skal 33% være 
medlem, av førsteklassingene skal 50% være medlem og av de internasjonale studentene skal 
33% være medlem.  

 I løpet av 2019 vil Samfunnsstyret se på måter å skape tydeligere fordeler for medlemmer 
sammenlignet med ikke-medlemmer både på og utenfor Samfunnet.  

 I løpet av hvert semester skal det avholdes en eksklusiv temafest for medlemmer av 
Studentsamfunnet. 

NYE MÅL:  

 Medlemsfordeler og prissetting av medlemskap skal i løpet av 2019 revideres ved 
Studentsamfunnet i Ås. 
 
 

Frivillige 
 
De frivillige skal ha tydelige fordeler. Kursing og kulturbygging skal være sentralt. Samtidig er det viktig å 
holde kontroll på gratislista, og sørge for at denne er rettferdig for alle. 
 

Langsiktige mål: 
● Alle komitemedlemmer (inkludert komitesjefer i UKA) skal få en bred innføring i 

Studentsamfunnet i Ås, der historie, organisering, økonomi og arbeidsfordeling blir forklart. 
○ Minst ett innføringskurs per semester, per komitemedlem. 
○ Krav om at alle komitemedlemmer skal delta. 

● En skal innen 2025, opprette flere nivåer av frivillige for å kunne ha et fleksibelt tilbud til de 
fleste studenter ved NMBU. 

● Godene skal innen 2025 være revidert, herunder: 
○ Ha et maks antall komitemedlemmer på gratisliste per komite/organ 
○ Avstemme kost/nytte for frivillige. 

 
Kortsiktige mål: 
REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

 De komitémedlemmene som har behov for relevant kursing skal få tilbud om dette i løpet av 
2019. Det skal legges til rette for mer bruk av interne ressurser som allerede finnes på 
Studentsamfunnet.  

 Samtlige komiteer skal avholde minst ett sosialt arrangement utenom festkveld i løpet av 
semesteret.  
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 Alle komiteer skal få en bred innføring i Studentsamfunnet i Ås sin 
historie, organisering, økonomi og hvor arbeidsfordeling blir 
gjennomgått. 

 Samfunnsstyret skal i 2019 ha ordninger som gjør det mulig å avtjene 
samfunnstjeneste utenfor festkveld og generalforsamling. Det skal kuttes i antall 
samfunnstjenester på festkvelder og selve samfunnstjenesten skal være meningsfylt for 
medlemmer.  

NYE MÅL: 

 I løpet av 2019 skal det utarbeides en samarbeidsavtale mellom UKA2020 og de øvrige 
organene.  

 Mellom UKA2020 og Samfunnet skal det sees på muligheter for sammenslåing av komiteer som 
krever mye kursing og kompetanse.  

 I løpet av 2019 skal 50 % av medlemmene melde seg til samfunnstjeneste selv gjennom 
LinTicket.  

 
 

Økonomi 
 
Studentsamfunnet har de siste årene hatt en stor økonomisk utvikling og det forventes stadig mer 
utvikling og investeringer. Det er mye penger i omløp og det er viktig at midlene brukes fornuftig og at 
man har et langsiktig perspektiv.  
 
Langsiktige mål: 

● Studentsamfunnet skal i snitt (UKEår/ikke UKEår) ha en resultatgrad på 15 %. 
● Hvert år på første kjernestyremøte skal det gis en økonomisk status på måltallene. Samtlige 

måltall skal måles hvert halvår, per 30.06 og per 31.12 og legges fram på generalforsamling 
sammen med regnskapet.  

● Kjernestyret skal sette avkastningskrav (resultatgrad) til Samfunnsstyret, UKA, Tuntreet og NU. 
 
Kortsiktige mål: 
NYE MÅL:  

 Kjernestyret skal i løpet av 2019 se på mulighetene for å øke avkastningen på egenkapital.  

 Alle budsjetter ved Studentsamfunnet skal fra 2019 ha avkastningskrav i %. 
 

Det fysiske bygget 
 
Bygningsmassen som huser Studentsamfunnet i Ås er en verdifull ressurs som eies og drives i samarbeid 
med andre aktører. Bygningen må være i stand til å huse et bredt spekter av aktiviteter, med vidt 
forskjellige behov, samtidig som en utnytter husets kapasitet godt. Studentsamfunnet i Ås sørger for å 
ha økonomisk spillerom til å gjøre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger i samarbeid med NMBU og 
andre relevante aktører.  
 
Langsiktige mål: 

o Det skal hvert femte år gjøres en grundig teknisk gjennomgang av huset. Dette skal gjøres av 
fagpersoner. 

o Det skal eksistere en prioritert vedlikeholds- og utviklingsplan for bygningsmassen. Kjernestyret 
skal årlig spille inn tiltak til Drifts- og vedlikeholdsutvalget basert på Studentsamfunnets 
bygningsmessige behov. 
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○ Begge etasjer i kontorfløya skal være pusset opp og alle 
komiteer har et eget tilholdssted. Disse er ikke begrenset til 
kontorfløya. 

○ Huset er mer fleksibelt og har en god plan for god flyt. 
■ Huset er mer egnet for festbruk, med bedre soner og løsninger. 
■ Huset er egnet for møtevirksomhet og har nødvendig utstyr. 

o Midlene til disse planene skal hentes fra investeringsfondet. 
o For hver UKE skal det gjennomføres et oppussingsprosjekt av UKA. 

o UKA velger ut et passende prosjekt som skal godkjennes av Kjernestyret. 
o Dette prosjektet finansieres av investeringsfondet på bakgrunn av godkjent budsjett. 

Kjernestyret behandler og godkjenner budsjett. 
 
Kortsiktige mål: 
REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

 Det skal avholdes dugnad på Samfunnet i form av vårpuss og høstsjau på Studentsamfunnet.  

 

NYE MÅL:  

 Pergolaen skal utvikles til å bli et oppholdssted i større grad. Pergolaen skal ha komfortable 

møbler hvor det tilrettelegges for bruk større deler av året. 

 KSkontoret skal være et fungerende arbeidsrom og møteplass for komitesjefene.   

 

 

Samarbeidspartnere 

 
Vi mener det er viktig med mål knyttet til samarbeidspartnere da det blir mer og mer aktuelt for å kunne 
drive Studentsamfunnet videre både hensyn på det økonomiske og den operasjonelle driften.  
 
Langsiktige mål: 

● Studentsamfunnet i Ås skal ha to faste hovedsponsorer. 
● Studentsamfunnet i Ås skal ha et godt samarbeid med NMBU. 
● Studentsamfunnet i Ås skal ha et godt samarbeid med SiÅs. 
● Studentsamfunnet i Ås skal ha et godt samarbeid med Ås kommune. 
● Linjeforeninger, lag og foreninger skal ha sterk tilhørighet til Studentsamfunnet i Ås. Det skal 

være et naturlig sted for dem å leie/låne lokaler til sine arrangementer. 
 

Kortsiktige mål: 
REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

 I løpet av 2019 skal Næringslivsutvalget ved NMBU skaffe minst en hovedsponsor for 
Studentsamfunnet. Det skal arbeides for flere mindre sponsorer knyttet mot arrangementer og 
som medlemsfordeler. 

NYE MÅL: 

 Kjernestyret vil på vegne av Studentsamfunnet inngå en ny serveringsavtale med SiÅs som vil 
være gjeldene fra 2019. Om ny avtale ikke er inngått innen 1. januar 2019 vil den være på plass 
senest 1. mars 2019.  

 Det skal drives aktiv kommunikasjon med NMBU Campus Adamstuen for en god integrering 
fram mot høsten 2020.  
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 Samfunnsstyret vil i samarbeid med NMBU og SiÅs markere 
verdensdagen for psykisk helse og gjennomføre en holdningskampanje 
i August. 

 

Organisasjonsutvikling 

 
De forskjellige delene av organisasjonen har klart definerte roller. For å øke kompetansen og sikre 
eierskap til sitt verv, skal frivillige kurses i sine oppgaver, organisasjonsstruktur, økonomi og historie ved 
Studentsamfunnet i Ås.  
 
Langsiktige mål: 

● I 2025 har Studentsamfunnet i Ås en daglig leder. 
● Det er etablert et godt system for overlapp og overføring av kompetanse og kunnskap fra en 

innehaver av et verv og til neste. 
○ Alle avtroppende komitesjefer og styreleder skal produsere et erfaringsskriv/rapport 

innen 1 måned etter man går av som skal overdras til neste i sitt verv.  
● Gjennomsnittlig tjenestetid for komitemedlemmer er på 2 år. 
● Der det er nødvendig er det overlapp på ett semester. Man har definert hvilke stillinger som 

krever dette. Disse stillingene, og andre det måtte komme til gode, har en definert minimumstid 
for vervet på for eksempel 1,5 år. 

● Organene ved Studentsamfunnet i Ås møtes før og etter generalforsamlingen i den hensikt å 
diskutere arbeidsplaner for den kommende periode. Kjernestyret har ansvar for at møtene 
finner sted. 

 
Kortsiktig mål: 
REDIGERTE OG VIDEREFØRTE MÅL:  

 For å gjøre det lettere å tilby mer variert kulturelt innhold på huset ønsker samfunnsstyret i 
2019 å gi komitesjefer mer handlingsrom til å organisere aktiviteter og ta avgjørelser. 
Samfunnsstyret skal i løpet av 2019 evaluere beslutningsmyndighet i organisasjonen og utvikle 
organisasjonen på grunnlag av dette.  

NYE MÅL: 

 Det skal arbeides for god kommunikasjon mellom organer og på alle nivåer av frivillige på 
Studentsamfunnet.  

 Alle retningslinjer ved Studentsamfunnet skal i løpet av våren 2019 revideres.  

 Det skal jobbes for at minst 25 % av medlemmene møter på generalforsamling.  

 Det skal utarbeides tydeligere arbeidsinstrukser for alle organer og frivillige ved 
Studentsamfunnet i Ås. 

 Alle komitesjefer plikter å møte på KSforum, KSworkshop og KomiteWorkshop. På 
komiteworkshop skal det av alle komitesjefer jobbes fram et inkluderende og spennende 
opplegg for komiteen. Komiteworkshop skal være for alle organer på Studentsamfunnet.  

 Kjernestyret skal hvert semester arrangere seminar for alle styremedlemmer ved 
Studentsamfunnet i Ås.  

 Det skal lages en designprofilhåndbok som er felles for Studentsamfunnet, samt en for alle 
organ. 

 
 
 
 


