
Møtereferat Styremøter 
 
Dato: 09.10.19 
Sted: R40 
Tilstede: Kristine, Frida, Silje, Bjarte, Maren, Morten, Tore, Per, Eirik, Ina 
Fraværende: 
Dagens ordstyrer: Frida 
Dagens referent: Ina 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 
Kommentarer til innkalling og saksliste noteres, det gjør også eventuelle foreslåtte saker under eventuelt 
– og om disse skal behandles på møtet eller skyves på til neste møte. Deretter skriver man at «med dette 
ble innkalling og saksliste godkjent». 
 
 
Runde rundt bordet 
Runde.  
 
Ris/ros 
Ros til Eirik for UKEtoget 
Ros  til Tore for Bedpress 
 
 
Saker 
Saker i prioritert rekkefølge etter sakslista 
 
 

1. Oppdatering 
Kristine: Bestilt gensere. 
Ina: Ordstyrer på Volvox sin generalforsamling, fått jobbet med styreansvarsforsikring - 
dette er i boks! Fått Sindre og Aslak til å være ordstyrer og referent på vår 
generalforsamling. Sett på Campus-rapporten. 
Eirik: Kontorkom går. Folk gjør det de skal. Kosekveld er under planlegging, delegert 
bort. 
Per: Kontingentene begynt å komme inn. Regninger betalt. 15 000,- fra grasrotandelen. 
Tore: Ida skal vise fram LUR til VGS-elever. Innvilget søknad fra FUL til fattig student. 
Sosialkveld og første fagkommøte. Quiz satt. Tilbud om foredrag til neste semester. Tas 
opp på neste møte. Bedpress med Cappelen Damm. 
Morten: Møte med redaksjonen. Møte med podcastgjengen, Marius med hovedansvar. 
Oppnådd kontakt med FUL ang. støtte til vitnemålet. Tas opp på neste FUL-møte. 
Vitnemålet begynner å bli ferdigstilt. 



Maren: Møte i kjelleren på søndag; priser framover, bør presses ned. Fest med Idkom. 
Fredagsåpent går som vanlig. Booket strikk og drikk, og Inn-fest ting framover. 
Silje: Arrkommøte. Begynte å planlegge julebord. Strikk og drikk planlagt. 
Frida: Fikset tekst for nye arrkommedlemmer.  

 
2. Spanks 

 
3. Styrets forslagskasse 

“Jeg syntes spanskrøret bør begynne å selge medlemsdaljer! Evnt bake det inn i en 
forhøyet medlemskontingent” 
 

- Under arbeid. 
 

“Hallo! <3 Har sett på instagram at Erudio har sånn skrivekveld på fredag, hvor de har 
booket et rom og så kan man sitte sammen og skrive semesteroppgaver og få litt tips og 
sånn. Kanskje det hadde vært hyggelig å prøve det med spanskrøret også? Bare at vi 
skriver labrapporter sammen, og så kan man kanskje hjelpe hverandre med litt LaTex 
triks, eller korrekturlese for hverandre og så kanskje det kan være noe frukt eller noe 
der? Bare kaster ut spørsmål jeg, så kan dere tenke ut om det er en god idé eller ikke og 
hvilken komiteé som evnt får ansvaret” 
 

- Mye små-arrangement kommer på FagKom. Kan prøves ut. Tore tar opp på 
neste FagKom-møte.  

 
4. Bruk av Facebook 

Facebookarrangement blir postet på siden fordi da kan man se tilbake i tid, og folk får 
varsel.  
 
 

5. Pepperkakelandsby 
Frida fikser. 

 
6. Lagerrydding ++  

Vi går etter styremøte og rydder.  
 

7. Buss julebord  
Går for en buss to ganger. Taxi etterpå for styret. 

 
8. Medlemsdaljer 

Bruke penger fra Jubileumet til å handle medlemsdaljer.  
Vi kjører designkonkurranse, frist 1.november. Morten lager post.  
 
 



9. VT-møte 
Velferdstinget hadde møte 8.10. Dissensen ble vedtatt for støtte til kjellerne. 
Engangsstøtte på 8000,- utbetales 1.11. Videre faktureres kjellerne 1500,- hver mnd, 
eksklusiv sommermnd, VT dekker resten av leien med tak på 320 000,-. Med nye priser 
fra SiT lever kjellerne på smertegrensen. Støtten settes derfor stor pris på. 
 
 

10. Kontoret - rapport Campus 
Campus-rapport er publisert. Ina bruker rapporten til å kreve større kontor. Snakker med 
Martine Lysebo og Nina Salvsesen i velferdstinget. Chris Helen hjelper. John Sølve 
hjelper etter hvert.  
 

11. Damene og herrenes tale 
Blitt tatt opp på linjeledermøte at disse talene tenderer til å bli vinklet seksuelt. Kan bli 
oppfattet ubehaglig. 
Forslag: Talen leses igjennom av noen fra styret, for å sjekke at det er innafor. Faller fort 
under personalansvarlig. 
Konklusjon: Silje tar det med til neste arrkomsjef med anbefaling fra hele styret. Bytte til 
fadderbarn/faddere f.eks. Og lese over.  
 
 

12. Internasjonalt toppmøte 
Delta delte sine erfaringer om internasjonale studenter: 

- Egen komité - Delta utenriks.  
- Egen facebookgruppe for internasjonale studenter.  

Oppsummert: Fadderuken er viktig. Koble internasjonal gruppe med norske 
faddergrupper. Bidrar i komiteer, på kontoret. Arrangere minifadderuke til internasjonale 
studenter, f.eks sammen med NV-gangen.  
Kommer noen utvekslingsstudenter til våren. En student har allerede meldt interesse for 
Spanskrøret gjennom høstens skjema.Tar opp temaet ved kompetanseoverføringsmøte i 
november. 
 
 

13. Inn-fest  
Fest for å feire alle nye komitemedlemmer. 31. Oktober kl 19. Halloween tema. Viktig at 
vi er der når det starter for respekt for kjelleren. 
 
 

14. Bytte passord 
Gjennomføres.  
 
 
 



15. Webkom 
Forslag om å starte en egen komité for å kode og opprettholde en eventuell ny nettside 
til Spanskrøret. Eventuelt også ansvarlig for påmelding, GDPR.  
Styret er positive til egen komité. Må tas opp på generalforsamling. 
Forslagskisse lages til neste styremøte. 
 
 

16. Generalforsamling  
Den 7. November kl 16-18.00 vil det være mulighet for å møte og snakke med styret om 
vervet.  
Det vil bli bakt kake kake og kokt kaffe til genvors. 
Vedtektsendringene skal være klart den 24. Oktober.  
Generalforsamlingen er på R9.  
 
 

17. Drikketillatelse  
Nytt system for drikketillatelse, alle kan søke selv. Ligger link på NTNU sine nettsider. 
Romnummer til kontoret er ks-114.  
 
 

18. If 
Forsikring godkjent. Varer frem til 15. April.  
Skal anvarsforsikring falle under rektor? Ja.  
 

 
Eventuelt 
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista 

- Æresmedlemmer?  
Silje lager spørreskjema. Frist 23. Oktober. 

 
- Personvern 

Se på GDPR, lage for personvernopplysninger til nettsiden. 
 

- Premie quiz 
Akademika gavekort 

 
- Høring studieplan 

LTV/FUL tar ansvaret her. Evt. informasjon bringes videre dit. 
 

- Allmøte lektorutdanningen 
4.11.19 16:00-18:00 



 
 
Handlingsplan 
Plan.  
 
 
Dato for neste møte: 
 
 
 
 


