
Møtereferat Styremøter 
 
Dato: 03.12.2019 
Sted: R51 
Tilstede: Morten, Elida, Ina, Silje, Emma, Maren, Bjarte, Frida, Svein Ove, Per, 
Ninni, Kristine, Eirin, Eirik, Emil, Tore 
Fraværende: Ole Herman 
Dagens ordstyrer: Ina 
Dagens referent: Tore 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 
Godkjent 
 
Runde rundt bordet 
 
Runde 
 
Ris/ros 
Ros: 

- Ina og alle som ordnet til æresbevisning.  
- Til nyvalgt styre for å stille til valg 
- Til styret for gjennomføringen av generalforsamling 

 
Ris:  

- Silje bestilte buss til feil dato.  
- Eirik som betalte faktura to ganger. 

 
Saker 

1. Strekk 
Gjennomført med hode skulder kne og tå.  

 
2. Møtekutyme 

Gjennomgått 
 

3. Oppdatering 
 
Silje: Arrangert julebord og booket lokale til vårfest, immball, og julebord neste år. 
Jobber nå for tiden med Åre.  
 
Maren: Siste fredagsåpent før jul var 22. november. Neste fredagsåpent er 10. 
januar.  
 
Morten: Vitnemålet er ferdig og sendes til trykk.  

 



Bjarte: Evalueringsmøte av fadderuke med NV. 
 

Frida: Møte for de internasjonale som kommer etter jul.  
 

Per: Volleyball og campus runden  
 

Kristine: Søndagsinnlegg, GDPR, nettside.  
 

Eirik: Bestilt kjøleskap som skal komme ila neste uke.  
 

Tore: Gjennomført quizturnering, bedpres med IMF,  foredrag med @fattigstudent, 
OPS!, og hatt sosial avslutning med fagkom. Det jobbes med kræsjkurs i MA1101, 
MA1201 og FY1001, og julequiz 08.12. 

 
Ina: Gjennomført generalforsamling og æresbevisning. Jobber med medlemsdalje. 
Diverse arbeid etter generalforsamling.  

 
4. Spanks 

Gjennomgått.  
 

5. Spanskrørets forslagskasse 
Fra forrige styremøte har det kommet inn tre meldinger til styret gjennom 
Spanskrørets forslagskasse.  
 

1) Æresmedlemmer 
Et medlem synes det var vanskelig å se en god korrelasjon mellom hva som 
må til for å bli utnevnt/ ikke utnevnt til æresmedlem. Medlemmet lurer på hva 
som er styrets kriterier for å bli æresmedlem.  
 
I henhold til § 5.1 i Spanskrørets tidligere vedtekter kan Hovedstyret utnevne 
æresmedlemmer til personer som har gjort seg fortjent til dette.  
 
Denne definisjonen er noe vag. Styret utnevnte i år 6 æresmedlemmer på 
julebordet. Alle 6 har gjort en ekstraordinær innsats, og begrunnelsen for at 
akkurat de ble tatt opp ble lest opp av Rektor. Styret ser ikke nødvendigheten 
av at det må være en sterk korrelasjon mellom æresmedlemmene. Det er 
innsatsen de har gjort for Spanskrøret som teller, uavhengig av hva tidligere 
utnevnte æresmedlemmer har gjort.  
 
 

2) Vedlegg i innkallelsen til Spanskrørets generalforsamling 
Et medlem synes de gamle vedtektene som var vedlagt i innkallelsen så 
stygge ut fordi de manglet overskrift, paragraftegn og mellomrom. Medlemmet 
mener det gir et feil bilde av hvordan de gamle vedtektene er, og drar fokuset 
over på form og ikke innhold.  



Ved innkallelsen til generalforsamlingen ble den første utgaven av de gamle 
vedtektene som ble funnet vedlagt. Styret hadde ikke intensjon om å sette de 
gamle vedtektene i et dårlig lys. Styret beklager dette, og dette ble 
protokollført etter generalforsamling.  
 

3) Medlemmer som finner det vanskelig å integreres i LUR miljøet 
Det kom inn en forespørsel om tips fra Hovedstyret om hvordan man enklere 
kan komme seg inn i LURmiljøet.  
 
Spanskrøret linjeforening har masser av tilbud hvor man kan bli kjent med 
andre LURinger på tvers av fagkombinasjon og klassetrinn. Disse tilbudene er 
lavterskel. 
 
Hovedstyret anbefaler å bli med i en av Spanskrørets interessegrupper som 
Lurdo!, Lurveleven, Naborevyen, Kråkeluren og Luremus.  
 

- Lurdo arrangerer ofte lavterskel brettspillkvelder som er alkoholfrie og 
åpent for alle luringer.  

- Lurveleven arrangerer regelmessig korøvelser som er åpent for alle.  
- Kråkeluren/Luremus arrangerer korøvinger og vors før større 

arrangement. Kråkeluren er åpent for alle gutter, mens Luremus er 
åpent for jentene. En trenger ikke å ha tatt noe opptak for å bli i 
korene. Vorsene før større arrangement som julebord, vårfest og 
immball er åpent for alle.  

 
I januar er det komiteopptak i Spanskrøret linjeforening. Hovedstyret 
oppfordrer sterkt til å søke til minst en komite. Ved å bli med i en komite blir 
det enklere å bli kjent med LURinger i naturlige omgivelser gjennom arbeid 
med felles interesser. I 2020 er det budsjettert midler til hver komite for 
sosiale sammenkomster.  
 
Nå i eksamensperioden er det mange LURinger som jobber på 
arbeidsrommet på U1. Dette er også en arena for å bli kjent med hverandre. 
Jobb sammen med medstudentene dine og forbered dere til eksamen 
sammen.  
 
I Facebookgruppen Spontanrøret blir det etterpurt LURinger som blir med på 
konsert, quiz, volleyball, fotball eller andre lavterskel aktiviteter. Her er det 
bare å slenge seg med på det du har lyst til!  
 

Styret takker for tilbakemeldingene. 
 

6. Drive og Mail  
Drive og rutiner ved besvarelse av e-post ble gjennomgått.  
 

 



7. Erfaringsoverføring styret  
Stillingsinstruksene ble gjennomgått.  

 
Det er viktig at Styrets medlemmer stiller seg positivt til Spanskrørets arrangement. 
De skal ikke tale negativt om driften av Spanskrøret da det kan ha stor påvirkning på 
medlemmene.  

 
 

8. Julequiz  
Fagkom arrangerer julequiz den 8. desember og oppfordrer både det gamle og nye 
styret til å stille.  

 
9. Juleverksted 

Det påtroppende styret arrangerer juleverksted den 11. desember.  
 

 
10. Månedens komitemedlem  

Det er for tidlig i desember til å ta en avgjørelse. Det blir tatt på Slack.  
 
 

11. De internasjonales fadderuke 
Internasjonale studenter som kommer til Trondheim skal i større grad inkluderes og 
blir tatt opp i linjeforeninger. De skal tilbys en mini-fadderuke.  
 
Det ble gjennomført en idemyldring hvor alternativer som Kjelleren, fest med 
NV-gangen og brettspillkveld med Lurdo! ble diskutert.  
 
Bjarte er behjelpelig.  

 
12. Erfaringsoverføring stilling 

Gjennomført.  
 
Eventuelt 
 
Opptak komiteer 
Hovedstyret oppfordrer det påtroppende styret til å være kritisk ved opptak til komiteer for å 
unngå sosial loffing.  
 
Karrieredag 
Karrieredag for lektorstudenter og lærere. Mer informasjon kommer senere.  
 
 
 


