
Styremøte #7
Hovedstyre i Spanskrøret 2021

________________________________________________________________________

Dato: 13/4/21

Sted: Zoom

Ordstyrer: Ninni

Referent: Amalie

Tilstede:

Fraværende:

________________________________________________________________________

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige møte

Ja? Ja.

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Ninni Tatt ei forsinka påskeferie, og e tilbake i trondheim.
forsinka pga smittevern:p

Erle

Amalie kom nettopp heim, massse skulle og litt drekk

Sander kom også hjem nylig, litt skolelesing osv

Bendik deilig med fri og påskeferie (null skole!!), men nå er det
tilbake til hverdagen. spist is på tyholttårnet

Svein hatt liten påskeferie med litt jobb og litt fri. fått vite han
må trekke to tenner, og fått tilbake på skatten
(woohoo!!)



Jørgen drukket (ølsmaking) i helga. jobber mye for tiden

Thomas -

Dave hatt fullstendig forsinka påskeferie, rar feriemodus t.o.m
imorgen eller evt også idag hehe. drukket smått i helga
og kost seg i trondheim!

Mats har også hatt påskeferie (i bergen), hatt ulike genfors
noen gikk bra og noen gikk ikke like bra. begynner å
gjøre litt skole

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Mats Vinne kontorsjef — tørre å stille mot to andre kandidater!

Amalie Vårfest!

Svein Frisbee!

Ninni Klart å kalle inn og styre ekstraordinær genfors på tross av
omstendigehtene

Oppdatering rundt vervarbeid

Navn Oppdatering

Ninni
Rektor

Linjeledermøte, møte m/ noen arkiteketer og ntnu eiendom, møte med
NTNUI, og flere møter (som vanlig). Masse masse møter egentlig.
Vært på SR-pres med Sander. Jobbet m genfors

Erle
Inspektør

-

Sander
Økonomi

Refundert penger, betalt fakturaer, sendt rapporter, sjekket opp i
medlemsregister, oppdatert vedtekter, hentet styredaljer

Amalie
Personalansvarlig

Planlagt vårfest, prøvd å få fiksa trampolineparkgreier m/ erudio og
v&a, tar litt tid mtp at alt er stengt pga corona.



Thomas
Faglærer

-

Mats
Kontorsjef

Blitt valgt :D

Bendik
Bibliotekar

Snakket med redaksjonsmedlemmer for å spikre innholdet til neste
utgave, orientert redaksjonen om hvordan vi ligger an. Fått utsatt
rapporteringsfrist til støtte fra Frifond, for mer tid til å finne frem
fakturaene fra 2020.

Svein
Gymlærer

Kjøpt frisbee’er, planlagt “AR”, laget utlånsskjema for volleyballer og
frisbee’er. Sett på gjennomføringen av samordnet registrering, må
gjøres denne måneden. Jobbet med budsjettet til Spanskrøret idrett.
Svart NTNUI angående aktivt campus. Betalt medlemskontingent sør
trøndelag bedriftsidrettskrets.

David
IKT-ansvarlig

Fiksa valg (gøy!). Litt oppdatering ved nettsida (blir litt og litt
fremskritt). Halvveis oppdatert komitégreiene på nettsida.

Jørgen
Kontaktlærer

Vært på møtet med leder og studieveileder for Lektor i realfag.
Planlagt møte med komiteen i morgen og få fullført planen til
fadderuka. Planlagt nytt møte med NV-gangen om t-skjorter og
NV-fest i fadderuka

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Mats Har ennå ikke spanks Ja!

Dave Ikke ha sendt inn komitéinfo til nettsida til seg selv :p Ja

Dave ikke oppdatert mail (rett) til økans Ja

Ninni Ikke sette igang zoom møte i tide Ja

Dave glemme styrebånd til sosialkveld Ja

Ninni, Dave, Jørgen,
Mats, Sander, Bendik,
Amalie, Erle, Thomas,
Svein

Mishandle/ikke ha spanskrør

Ja: dave,
jørgen,
sander,
bendik,
amalie,
Erle,
thomas



Nei:
ninni,
mats,
svein

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Saker

Sak 1:  Debrief av ekstraordinær + ønske ny kontorsjef velkommen Innmelder: Ninni
Tid: 20 min

Bakgrunn
Evaluere genfors. Gratulerer til ny Kontorsjef. Styrefadder? Hva lurer
hen på? Hva må hen sette seg inn i?

Diskusjon

wii gratulerer mats!

ekstraordinær genfors — gikk fint! kjapp og fin.

registrering — hva syns vi?
- gikk fint med så få, men blir litt voldsomt om vi er flere
- kan bli litt mindre oversiktlig..
- møteinnkallinger burde ha blitt sendt litt tidligere helst…
- stemming — tellekorps. klussete mtp at dave måtte vise stemmeresultat videre til

tellekorps (medlemmer i HS skal ikke ha noe med stemming å gjøre)

Konklusjon ordne skikkelig medlemsregister så snart sander får tid (thanku sander som fikser!!)

Handlingsplan mats må få tilgang til disk, mail, slack osv — fadder? jørgen kan hjelpe!

Sak 2:  Arrangement fremover
Innmelder:
Amalie
Tid: 10 min

Bakgrunn

Diskusjon vårfest skjer



amalie prøver å fikse litt fremtidige ting
eksamensfest? grilling?
kaffe og vaffel i eksamensperioden
kanskje filmvisning på campus når de evt/forhåpentligvis åpner campus
noe koselig føre/imens eksamensperioder skjer (typ pepperkaker i jul)

- avbrekk som feks volleyball/grill/mat
- kaffe!

Konklusjon prøve å fikse litt kos og se hva vi får mulighet til

Handlingsplan

Sak 3:  Spanks Innmelder: Svein
Tid: 15 min

Bakgrunn Lenge siden vi har gått igjennom og tatt spanks

Diskusjon fiksa ovenfor

Konklusjon

Handlingsplan

Sak 4:  Utlån frisbee’er og volleyballer Innmelder: Svein
Tid: 5 min

Bakgrunn
Frisbee’ene har kommet, volleyballene er på vei, og utlåsskjema så
og si ferdig. Tenker disse kan oppbevares på kontoret. Kjøpe inn
oppbevaringsbokser?

Diskusjon
svein skal hente og skrive spanskrøret på de etterpå
finne boks/eske til de og volleyballer
google skjema!

Konklusjon

Handlingsplan
mats fikser boks/eske på ikea til de (høre m/ komitéen om hva de vil/syns) - svein sender bilde
m/antall og størrelser
om noen kan teste skjemaet?

Sak 5:  Fadder t-skjorter til styret?
Innmelder:
Jørgen
Tid: 3 min

Bakgrunn
Skal styret ha egne fadder t-skjorter med Lur-styre på i år? Skal
bestilles i løpet av april.

Diskusjon Ja!

Konklusjon

Handlingsplan
Jørgen legger ut på slack og spør om hver enkelt vil, og om str
amalie kan se på tittel til sander — sjekk filene på drive



Sak 6:  Støtte fra Sparebank1 Innmelder: Ninni
Tid: 10 min

Bakgrunn
Vi har mottatt 5k fra SB1. Vi får det etter gjennomføring og
dokumentasjon av “utflukt”. Kan være typ kino, trampolinepark etc.

Diskusjon

trampolinepark!
kinokveld? gikk jo veldig fint forrige gang!
har en del penger ellers til arrangement — så bare å peise på
langtur — ser på hvor, transport kan koste
kanskje noe spons til sosialt med komitéer

Konklusjon

Handlingsplan amalie og sander finner ut av peng, amalie sjekker mail osv — fiksa

Eventuelt kommet opp under møtet

Sak og/eller navn Konklusjon  (eventuelt opprette en saksrubrikk)

“Amazing race” -Svein styret må mekke lag...koman

“Opptakstur” -Svein 10-11/9 — amalie tar litt styring med arrangering

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan



sak nr 1
mats må få tilgang til disk, mail, slack osv — fadder? jørgen kan
hjelpe!

sak nr 4
mats fikser boks/eske på ikea til de (høre m/ komitéen om hva de
vil/syns) - svein sender bilde m/antall og størrelser
om noen kan teste skjemaet?

sak nr 5
Jørgen legger ut på slack og spør om hver enkelt vil, og om str
amalie kan se på tittel til sander — sjekk filene på drive

sak nr 6 amalie og sander finner ut av peng, amalie sjekker mail osv — fiksa

Møtekritikk

● kjapp og nice


