
Møtereferat styremøte 
Dato: 13.08.2019 
Sted: R30 
Tilstede: Silje, Eirik, Kristine,  Per, Morten, Ina, Bjarte, Tore 
Fraværende: Maren 
Dagens ordstyrer: Eirik 
Dagens referent: Tore 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
Runde rundt bordet  
Runde. 
 
Ris/ros 
Ros til Ina for å ha vasket kontoret.  
Ros til Morten for fin fadderutgave av Vitnemålet. .  
Ros til Per som ordnet Samfundetstyret til immballvors.  
Ros til Silje som har bestilt Åre.  
Ros til Kristine som har lagt ut referat fra forrige styremøte på nettsiden til Spanskrøret. 
Ros til Ina for å ha skrevet om det forrige referatet slik at det kan legges ut på nettsiden.  
 
Saker 

1. Oppdatering 
Eirik: Ønsker å få kontkom aktiv igjen etter sommerferien. Har meldt reklamasjon til 
DnB og anmeldt den økonomiske svindelen til Politiet.  
Tore: Fagkom er i oppstartsfasen med å arrangere et nytt VIVAT 
selvmordsforebyggingskurs, Skal i september arrangere foredrag med Zelda Ekiz i 
lag med Nabla og Delta. 
Kristine: Jobbet med nettsiden, verving og har laget Mail-liste til de nye 1. 
klassingene.  

 Silje: Ordnet lokale til immball.  Samarbeid med Erudio om scene og lydanlegg.  
Per: Muligheter for koietur og topptur til Snøhetta. Volleyballturnering?  
Bjarte: Planen for fadderuka er ferdig.  
Ina: Har kontakt med utvekslingsstudenter. Skal på informasjonsmøte med IE og NV. 
Ina skal revidere regnskapet til Delta. Faddervakter er ordnet. Avventer svar fra 
Studenterhytta. 
Morten: Har lagd fadderutgaven av Vitnemålet. Delta har sponset fadderutgaven. 
Søknad til FUL er sendt angående støtte til Vitnemålet for et år.  
 

2.  Spanks 
 
 
 



3. Styrets forslagskasse 
a) Sammendrag: Hovedstyret har håndtert den økonomiske svindelen i sommer dårlig. 

Det er uprofesjonelt at eksterne og særlig fadderbarn har fått det med seg da det vil 
påvirke deres engasjement i linjeforeningen. Det er uheldig at situasjonen har blitt 
noe som tulles med, og særlig av hovedstyret. 
Hovedstyret finner åpenhet om situasjonen som den beste løsningen. Åpenheten er 
nødvendig for at medlemmene skal ha tillit til Styret. Det at Styret har vært åpen om 
situasjonen har også gitt oss økonomisk støtte fra andre linjeforeninger. Den 
økonomiske situasjonen vil kun påvirke Styrets arbeidsmengde da Spanskrørets 
arrangement har som intensjon å gå i null. Det vil publiseres et innlegg i 
Spanskrørets Facebookgruppe hvor denne informasjonen kommer ut.  
 

4.  Økonomisk situasjon 
Reklamasjon til DnB og anmeldt til politiet. Ingen av sakene er startet. Eirik følger 
opp. Får lån fra andre linjeforeninger til nødvendige utlegg.  
 

5. Søknad støtte 
Silje, Ina, Per og Tore skriver søknader.  

 
6. Utvekslingsstudenter 

Ina har kontakt med utvekslingsstudenter. 
 
7. Styrevors immball 

Eirik har ansvaret for å hente nøkkel og vaskingen av lokalet.  
 
8. Opptakstur 

Studenterhytta er booket, men studenterhytta har enda ikke sendt oss noen kontrakt. 
Buss er ordnet. Hvis Studenterhytta ikke ordner kokk, må vi bestille catering.  

 
9. Eksterne arrangement  
 
10. Komiteopptak 

Opptaket til komiteene starter søndag 25. august og fristen er 1. september.  
 
11. Kontor-til-kontor Forkurs 

Forkursstudentene skal gruppevis gå innom Spanskrørets kontor og ha musikkquiz 
14.08. 
 

12. HR-forum 
Møte i HR-forum 14.08. Ina drar.  

 
13. Kaste søppel fra kontoret.  

Morten og Eirik kaster søppel.  
 
 
Dato for neste møte: 25. august 


