
Hastemøte-referat 10.03.20 
 
Dato: 10.03.10 
Tilstede: Morten, Emil, Emma, Ole, Kristine, Eirin, Frida, Elida, Ninni, Svein 
Ordstyrer: Morten 
Om: Covid-19 
 
(SKOMs uttalselse/mail har blitt tatt i betraktning under møtet) 
 
Tanker og innspill før diskusjon 

● Spanskrøret bør gå frem som et godt eksempel.  
● Forslag om å ringe fylkeslegen ettersom vi er usikre og ikke har særlig mye peiling. 
● Foreslår at neste styre har “virusepidemi” i bakhodet, for å ikke komme uforberedt til 

det her, som vi gjerne gjorde.  
● Kan vær vi går for hardt ut, det kan være skummelt. Bør være klare for hva man 

tenker i de ulike situasjonene, fordi NTNU kanskje kommer med innspill selv. Kan 
hende de sier at NTNU åpnes for fult igjen, og da er det kjipt at vi har gått 100 % ut.  

● Noen har snakket med mange av de andre linjeforeningene om hva de tenker å 
gjøre; det er splittelse angående hva de forskjellige gjør, men de fleste går en 
mellomvei og ikke på ekstremsidene.  

● Bedre å utsette, enn å si avlyse; jo mer vi kan utsette enn avlyse er bra.  
● Innspill om at vi skal jo være offentlige personer, så vi kan ikke “drite i det”, fordi det 

setter oss i dårlig lys som lærere. Tror at det er Norge som ikke har forberedt seg 
godt nok, og nå trår vi på bremsene. 

● “Viruset har økt med 60 % fra i går.” 
● Alt på campus er “no-go” etter mail fra IE 
● Burde vi ta stilling mer langsiktig også, i tilfellet det fortsetter? 

○ Burde vi kanskje ha en pseudofadderuke i september 
 
 
Diskusjon 

● Kråke- og Luremusøving 
○ Virker som de er gira på å fortsette, argumenterer for at det er relativt få folk 

bak lukkede dører, samt ikke vårt ansvarsområde.  
○ Heller å oppfordre undergrupper om å ikke møtes, og i så fall ta 

forhåndsregler. 
● Forslag om å avlyse alt før påske.  
● Det diskuteres rundt Vitnemålet 

○ Kan være negativt at et stort antall folk kanskje samler seg på Kontoret om et 
klokkeslett nevnes 

○ Forslag å ikke kjøre noe arrangement, men bare informere om at det ligger 
der, og det er bare gå og ta. Støttes.  

● Skal vi avlyse alle komitémøter?  
○ Folk sitter på skolen og jobber sammen. Vi avventer og ser etter to uker før vi 

vurdere det på nytt.  
 



● Vårfesten med V&A 
○ Emma har snakket med Martine (V&A arrkomleder) som vil avlyse, fordi det 

er noe skummelt; Det er tett, mange folk, og det er noe med det å ha ansvaret 
for å arrangere noe hvor smittefaren kan være stor.  

○ Påstand om at det er høyere smittefest på vårfest, enn på lab, ettersom vi 
ikke drikker av hverandres reaktanter/produkter/stoffer, eller kysser på 
hverandre. 

○ Heller mot å avlyse.  
■ Det som NTNU sendte ut, gjelder forsåvidt også for andre områder, 

når man tenker over det (de kan ikke bestemme over andre lokaler og 
våre tanker, men kan på campus).  

○ Hva skjer økonomisk om vi avlyser? 
■ Vi må nok ikke ut med som mye, men har kontakt med utleier, som 

sier at vi kan diskutere betaling, ettersom dette er en ekstraordinær 
situasjon. 

● Morten informerer om at det skal være et møte med NV-gangen nå snart for å 
diskutere situasjonen. Er litt greit at alle er på samme side, for hva som er smart å 
gjøre. 

● Hvilke øknomiske konsekvenser får det hvis vi avlyser fagkoms arrangementer? 
○ Quiz ingen kostnader 
○ FUL dekker God Skole foredrag. 

● Påskefesten med Erudio 
○ Usikker på betaling av buss 
○ Lokalet skal gå an å avbestille uten tap økonomisk.  

● Tanker rundt fremtiden 
○ Fadderuken 

■ Må kanskje være forberedt på at ting avlyses 
■ Må kanskje allerede nå vurdere om å leie ulike ting eller ikke 
■ Frida informerer om at faddkom skal ha nytt møte på mandag. Må 

planlegge som om det skjer, fram til vi får høre noe. Må bare ta 
vurdering underveis. Vi må også ta å pushe på om å få faddere, og 
må ha antall vitende innen 1. april for å kunne bestille t-skjorter. 

● Økonomiske tap 
○ 5500 kr worst case 
○ Ikke noe særlig økonomisk tap 

 
 
Hva som avlyses/utsettes/konklusjon: 

● Alt fram til påsken, unntatt komitémøte (foreløpig, fortsetter til skolen stenger) 
● Turlur avlyses også. 
● Oppfordre underkomiteer til å ikke møtes, men ikke tvinge dem til å ikke møtes. 
● Folk kan møtes uten regi av Spanskrøret, men Spanskrøret skal ikke arrangere noe, 

eller stå for noe, fram til påsken (inntil videre informasjon og ståsted rundt 
situasjonen) 

● Styret må være forberedt på eventuelt nytt hastemøte 



● Vitnemålet blir en “kontinuerlig happening”; hent når du føler for det, men det skal 
ikke være et arrangement. 

● Legges ut informasjon kl. 09:00, torsdag 11. mars 
 


