
Møtereferat Styremøter 
 
Dato: 15.06.20 
Sted: Zoom 
Tilstede:  Morten, Svein, Ole, Eirin, Elida, Emma og Ninni (berre litt, er på strandbar i syden??) 
Fraværende: Emil, Kristine,  
Dagens ordstyrer: Morten 
Dagens referent: Elida  
 
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 
Hva er gjort siden sist? 
Bading, soling, jobb, emma jobber på obs og skal få katt i dag, eirin har blitt bonde, Svein har blitt solbrent 
og trasker rundt i bymarka uten mål og mening, Frida er trøtt etter nattevakt, Morten er tilbake i 
sandnessjøen og trasker i sola men har kjedelige arbeidsoppgaver, får betalt for å bli brun. 
 
Ris/ros 
Ris/ros der det passer seg. 
Ros til frida for å lage til fadderuke og oppsøke info der ingen gir info  
 
Saker 

1. Runde rundt bordet, dersom det er noe spesielt å nevne 
- Ole var i møte med kjelleren, maks kapasitet på 20, fast plass, skal vurderes før 

åpning 
- Frida har gjort masse faddergreier, se nedenfor 

 
2. Styrets forslagskasse 

- Ingen saker i kassa 
 

3. Åpning eller uåpning av kontoret  
- Fortsatt 1-meters regel, er det vits selvom IE sannsynligvis gir lov, åpner kanskje 

døra for en introduksjon i fadderuka slik folk får se inn.  
- Muligens ikke aktuelt med vanlig åpning som i lunsjpausene i normale tider. 
- Storvask og innkjøp senere i semesteret, blir megastemning!! når vi kan åpne 

igjen 
- Morten vaska og rydda før sommeren 



- Henge opp nye ting?, korktavle etc, må fåå en slags godkjenning før vi henger 
opp greier på veggene 

- Morten har fått tak i en bit av storsalsduken til kontoret 
- Storslått åpning med nye sofaer? 

 
4. Sit-kurs “Digital frivillighet”  

- Trenger vi det? Blir kanskje ikke like mye digitalt til høsten som nå, vi takler det 
selv 
 

5. Spanskrøret idrett 10års jubileum  
-  10 års jub i år, markering? Søndagstur++, sett av lørdag/søndag/helg i oktober, 

på festningen, rebus og innslag av aktivitetene til spanskrøret idrett 
 

6. Opptakstur 
- Virker som folk har kontroll på sine poster, hvertfall de som er her. 
- Maks 45 kan overnatte på studenterhytta, må nok sette en begrensning på antall 

deltakere og overnattende fadderbarn 
- Tak på 100 som kan delta på arrangementet på dagtid 
- Tar opp igjen tråden ved en senere anledning på nytt møte.  

 
7. Åre - Fjellby vs Lundsgården  

- Eirin foretrekker sterkt Lundsgården pga samholdet 
- Tar betenkningstid pga situasjonen 
- Venter til august nårdet normalt blir bestilt 
- Eventuell bestilling må komme med avbestillingsforsikring 

 
8. Fadderuke, er det noe vi trenger å diskutere?  

- Felles streaming av immatrikulering i et eller 2 rom, etterfulgt av vanlig 
informasjon og forhåpentligvis omvisning 

- Mye organisering igjen fra fakultet 
- Jobber med ringerunde, IE strenge, NV mer easygoing 
- Når de kommer inn blir det lagt ved link til nettside, litt info først, mer info på 

nettsida, tidlig og smittevernsfokusert, corona-informasjon også 
- Møte med IE: maks 200 nå, arealproblem, må ha deltakerliste uansett størrelse, 

krever mer av alle, må melde sin ankomst/uankomst 
- Konferransesal, sluppen? IE jobber med å leie/finne andre lokaler vi kan være i 

så ikke alle 150 må møtes sammen med minst like mange andre fra andre 
linjeforeninger 

- IE har kjøpt inn masse Antibac 
- Faddergrupper ferdige, like mange som før men flere per gruppe, fortsatt 8 

grupper 
- Retningsbaserte faddergruppe etter ønske fra Chris og Marius 



- Holder på med fadderkontrakt med NV, fadderne må signere fysisk før starten av 
fadderukene 

- Alternativ for eventuell risikogruppe? Må kartlegge også må det kanskje være 
opp til de enkelte,  

- Mail fra Kine Sørli AKA ingen kom-i-gang-dag eller vrimledag. 
- Igjen, AVLYST pga corona, info? 

 
9. Arrangementer til høsten, hvor stort, alkohol?  

- Møte med arrkom: kartlegge muligheter 
- Immball: kan vi ha det på prinsen med de retningslinjer som er?  
- Høre hvilke retningslinjer prinsen har og passe på, være strengere enn vanlig, 

følge trenden fra fadderukene.  
 

10. Voi voi (langt oppi fjellet). Kode med gratis scooter tur og greier. 
- Kode: spanskroret, går ut ila august, få ut til folket, insta, morten mekker 
- Credits: giveaway → folk kan vinne, tar det til høsten når det kommer nye 

studenter 
 

11. ID-areal 
-  Morten og Ninni har vært i møter, åpner til høsten, i U2. sannsynligvis ikke ferdig 

møblert fra start, kommer etterhvert, skal være oppe og gå ila høsten.  
 
Eventuelt 
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista 
 
 
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: TBA 
 
 
 
 


