
 
Møtereferat Styremøter 

 
Dato: 25.08.19 
Sted: R40 
Tilstede: Eirik, Per, Maren, Ina, Morten, Frida, Silje, Kristine, Tore, Bjarte  
Fraværende: 
Dagens ordstyrer: Ina 
Dagens referent: Eirik 
 
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». 
 
 
Ris/ros 
Ris/ros der det passer seg. 
Ros til Bjarte for god fadderuke.  
Ros til Ina for støtte immball.  
Ros til Frida for å stille!  
Ros til Ina, Silje, Kristine for faddervakt.  
Ros til Ina for studenterhytta! 
Ris til folk for å ikke ha sosiale antenner.  
Ros til Morten for video! 
Ros til Delta for støtte.  
Ros til Bjarte for kommunikasjon.  
 
 
Saker 
Saker i prioritert rekkefølge etter sakslista 
 

1. Oppdatering  
Morten: Sendt epost til FUL, enda ikke svart. Søkt om refusjon for vår 2019. Går 
via Siri.  
Silje: Invitert eksterne styrer til immball. Søkt om støtte på 5000kr for å senke 
pris.  
Kristine: meldt folk på eksterne arrangement. Sagt ifra om vi ikke kommer.  
Tore: Vært i kontakt med Delta og Nabla om foredrag, håper det blir avlyst.  
Bjarte: Gjennomført fadderuke.  
Eirik: Laget vaskeliste for kontor og kjøkken. Tenker å ha en ansvarsperson.  
Per: Planlegger møte, ser på hvordan semesteret blir.  



a. Maren: Alt er i orden på Kjellern, skjenkekontroll var innom. Økonomisk er det litt 
dårlig. Prisene økt pga leie.  

b. Ina: Jobbet med studenterhytta, fått det i boks. Snakket med John Sølve og Chris 
om bytte av kontor, står stille. Venter på godkjenning av møter, men går tregt. 
Jobbet med velferdstinget om EPVU. Fadderuke og litt andre saker. Møte 
angående varslingssaker, sak på neste møte.  

 
2. Spanks 

 
3. Innføring styret  

Ina er leder, går på møter, er litt bitch og passer på at alle gjør det de skal.  
Morten er redaktør og lager avis og passer på økonomien rundt den. Også 
kulturkontakt.  
Silje lager arrangement og driver arrkom. Sørger for at det blir arrangement og at 
folk kommer. Lager budsjett til disse og inviterer eksterne styrer.  
Kristine fikser nettside og skriver søndagsinnlegg. Melder oss på eksterne 
arrangement. Hjelper Ina 
Tore leder fagkom, leder også LUR utveksling. Studasstillinger og jobb og sånt, i 
kontakt med LURdo. Spanskrøret Faglig.  
Bjarte planlegger fadderuke med komiteen og er i kontakt med NTNU og 
fakulteter og sånn underveis.  
Eirik, økonomisjef, regnskapsfører. Betaler fakturaer, leder for kontorkomiteen. 
Ansvar for rydding av kontor og kjøkken. 
Per leder idkom og har egen økonomi og han passer på den. Tar imot 
kontigenter og er sjefen for alle trenerne.  
Maren er bindeleddet mellom Spanskrørets styre og styret i Realfagskjelleren.  
For alle er det at man drar på immball hos andre foreninger. Vi tar beslutniger på 
vegne av Spanskrørets medlemmer og sånt. Styremøter annenhver uke ca.  
Generalforsamling på høsten. Styrevors før immball. Det er gøy. Rydder etter 
julebordet. Elevrådslederens anvar er bindeledd mellom styret og 1. Klasse. 
Hype førstisene og del arrangement i kullgruppen og skap engasjement.  

 
4. Økonomisk situasjon  

Personen arrestert. Etterforskes. Mulig rettsak. Eirik purrer DnB. 
 

5. Oppdatering Eirik  
Torsdag er Eiriks kontorsjef dag, sjekker medlemmer, sender mail osv. Skal 
sjekke betalingsfrist innen 2 dager. Holde kontoret ryddig, vaske oftere (hver 4. 
uke).  

 
6. Opptakstur  

Sensurert 
 



7. Realfagskjelleren  
Mail fra Realfagskjelleren, leien har økt igjen og derfor må prisene i baren økes.  
Redd for å misforstå mail, Maren dobbeltsjekker at dette ikke betyr mer å betale 
for oss.  
 

8. Medlemskap og rabatt  
Fremmes forslag om å endre på systemet for medlemsrabatt 
Det stemmes for å ha det slik det er nå. 
 

9. Evaluering av fadderuka 
Det sees på skjemaet om evaluering og det diskuteres hvordan evalueringen 
burde være.  
 

10. Spanskrøret YT kanal  
Burde det være en Spanskrøret youtube-kanal? 
Det blir laget en del videoer opp igjennom årene som kan legges ut.  
Vi har en kanal, vi begynner å bruke den. 
 

11. Styregaver  
Burde det være et “tak” på hvor mye vi kan bruke?  
 

12. Pride  
Lage arrangement, påmeldingsfrist 1. September. Møte opp med fane og gå som 
Spanskrøret. Toget går 14. September. Kristine mekker arrangement. Morten og 
Eirik møter opp med fane og engasjerer folk.  Starter 11:30 
 

13. UKEtoget  
Hører med volvox og timini hva de tenker og hører med førsteklassingene om 
folk er gira.  
 

14. Nettsiden  
Oversikt over gamle styrer. 
Side om FUL.  
 

15. Sintef-lekene 
Startet i går, dårlig kommunikasjon og stilte ikke på cup.  
Sommerleker ut denne uken. Forskjellige aktiviteter, kan melde på lag og kan 
melde på som spanskrøret. Poster i morgen om dette.  
 

16. Klovneløp 
Tore svarer på mail.  
 

 



 
Eventuelt 
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista 
 

- Kutyme 
- Firmaattest [Eirik] 

- Undersøkes 
- Immball-greier [Silje] 

- Trenger 1. Klassinger som konferansier og til herrenes og damenes tale.  
- 4 stk, 2 gutter og 2 jenter.  

- Swingkurs 
- Noen må bare være der og starte alt. 

- Uønskede hendelser (Bjarte) 
- Har kommet inn saker. Hvordan håndterer vi dette. Mye av det er allerede håndtert. Mer 

neste møte.  
- Bumperballz [Per] 

- Koster 2000kr.  
- Nabla leier ut.  
- Kontakt Per ved henvendelser.  

 
 
Handlingsplan 
Styret blir enige om hva som skal gjøres til neste møte og hvem som har ansvaret for de forskjellige 
delene av det som skal gjøres 
 
 
Dato for neste møte: 
 
 
 
 


