
Møtereferat Styremøter 
 
Dato: 25.09.19 
Sted: R51 
Tilstede: Ina, Silje, Maren, Per, Kristine, Eirik, Frida, Tore, Morten 
Fraværende: 
Dagens ordstyrer: Silje 
Dagens referent: Kristine 
 
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 
Ris/ros der det passer seg. 
Ros til alle som bakte kake til bursdagsfeiring 
Syyyykt ros til Silje for immball 
Ros til Frida for konferansier  
Ros til alle som ryddet etter bursdagsfeiring 
Ros til alle som ryddet etter immball 
Ris til alle som ikke ryddet etter immball 
Ros til Eirik for å ha arrangert kontormøtet 
Ros til Eirik for insj til UKE-toget 
Ros til Tore for Selda-foredrag 
 
Saker 
Saker i prioritert rekkefølge etter sakslista 
 

1. Oppdatering 
Eirik - Kontormøte. Kontoret skal vaskes hver dag, fylt ut vaskeliste over hvem som skal 
vaske kontoret. Snakket om innkjøpt av høyttaler og kjøleskap - avventer med sofa. 
Utleggsskjema er startet opp.  
Morten - Kalt inn til podcastmøte. Planlagt midtsidebildet - redaksjonen. Skal teste 
jæææææger-blandevann.  
Per - Er irritert over kalvskinnet pga man ikke får lånt utstyr, bare hall.  
Tore - Hatt komitemøte. Planlagt julequiz og quiz, quizturnering i november. Spurt Timini om 
de vil samarbeide om flere OPS! selvmordsforebyggende kurs. Fattig student foredrag. 
Nevrolog og forskning på matematikk, kanskje holde foredrag for oss? Eksamenskurs. 
Kristine - Lagt ut varslingsskjema og ressursbank. Søndagsinnlegg!  
Maren - Velferdstinget - høres mer spikret ut, men usikker på hvor mye. SIT er litt på glid - 
ikke like store krav med antall vakter → Lettere å ha mindre arrangement.  



Ina - Identitetsarealet - studentrådet. Venter på rapport som skal offentliggjøres. Gjort ferdig 
varslingsskjema. Søkt støtte, ikke fått rektorpotten, venter på svar fra NV, fikk ikke fra 
studenttinget, skal søke IE. Snakker om samarbeid med Salt og Erudio.  
Silje - immball. Fikset skjema med antall påmeldte per arrangement.  
 

2. Spanks 
 

3. Spanskrørets forslagskasse 
 

4. Turnering SALT, Erudio og Spanky 
SALT har lyst å arrangere oppgjør med Erudio og Spanskrøret, hvem er best? 
Snakk om kanskje en turnering på dagen og fest på kvelden med ulike aktiviteter. Styret 
stiller seg positivt til dette, ser på muligheter i starten av februar/mars. Potensielt samarbeid 
mellom idkom og arrkom.  
 
 

5. Styreansvarsforsikring 
Dekker det rettslige styret kan påta seg. Styret stiller seg positive og skal høre om 
muligheten til å ha forsikring frem til 15. april, for å så prøve søke SIT for å få videre 
forsikring dekket.  
 

6. Søke støtte velferdsmidler IE  
Silje prøver å søke mat til genvors.  
 

7. Rekruttering LUR  
Trenger 1-2 LUR studenter som kan følge rundt en gruppe VGS elever. Blir felles lunsj på 
dagen. 10. oktober kl 09-14. Tore hører rundt om noen vil.  
 

8. Researchers’ Night 2019 
Tore poster i Spanskrøret gruppa.  
 

9. Rekrutteringsrepresentanter NV 
Samarbeidsforum søker nye rekrutteringsrepresentanter som kan stå på stand for NTNU og 
sitt fag, arbeide med åpen dag, dra på messer og skolebesøk. Kjenner styret noen som kan 
være gode kandidater? Morten hører rundt.  
 
 

10. Antall oppmøtte på interne arr  
 

11. Generalforsamling 2019 
Dato satt - onsdag 13. november.  
 

12. Meldinger på Facebook 
Kristine fikser standardsvar-melding. 
 

13. Mail 



 
14. Bruk av kjelleren 

Blir lettere å bruke kjelleren. Fagkom og arrkom er positive til å bruke kjelleren. Styret er enig 
om at man bør gå aktivt inn for å bruke Kjelleren mer. Per ser på muligheten til å arrangere 
komité-inn-fest.  
 
Eventuelt 
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista 
-Oppdatering komiteer spanky.no 
Gjennomføres. Frist torsdag 3. oktober.  
 
-Dildokast/orgie-party  
Styret vil invitere eksterne styrer på dildokast.  
 
-Bytte navn på Faddkom 
 
 
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: 
 


