
Møtereferat styremøte 22.04.2020 
 
Dato: 22.04.2020 
Sted: Digitalt på Zoom 
Tilstede: Morten, Ninni, Elida, Svein, Ole, Eirin, Kristine, Frida, Emma, Emil 
Fraværende:  
Dagens ordstyrer: Morten 
Dagens referent: Ninni 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Runde rundt bordet 
Hva er gjort siden sist?  
Mye (og lite) lesing, turer, trening, løping, hengekøyeturer, soling og prokrastinering. 
 
Ris/ros 
Ris/ros der det passer seg. 
Ros til Svein og de som løp på strava løpekonk. 
Ros til Morten for medarbeidersamtale med alle i styret. 
Ros til Emil for kræsjkurs. 
 
Saker 
 

1. Runde rundt bordet 
Svein: betalt en regning, ledet frem seier i løpekonk. 
Ninni: løpekonk, søndagsinnlegg, promo og hjemme hos en LURING. 
 

2. Spanks 
Notert. 
 

3. Styrets forslagskasse 
Intet nytt. 
 

4. 17. mai  
På grunn av situasjonen er vanlig 17.mai-arrangement avlyst. 
Vi ønsker å lage en 17. Mai collage med innsendte bilder av LURinger på 17. Mai 
slik at vi har et bilde fra i år og.  

Ninni tar ansvar for at dette blir gjennomført. 
Kort zoom-frokost 



Vi ønsker en 10-15 minutters felles gratulerer med dagen på begynnelse 
av dagen. Det vil også bli mulighet for å bli igjen og skravle om ønskelig. 
Om nødvendig deler vi opp i breakrooms. 
Vi avklarer detaljer nærmere i mai. 

Fysisk oppmøte er nok ikke aktuelt, men vi ser ann. 
Forslag: På et gitt tidspunkt synges “Nu klinger” av alle studenter. Et opplegg 
lignende “hele Norge klapper”.  Vi tar kontakt med de andre linjeforeningene om 
dette er noe alle vil være med. 

Ninni hører i Nestlederforum. 
 

5. Opptakstur  
Emma har ikke fått noe svar studenterhytta. 
Det ble diskutert andre muligheter for opplegg, men i utgangspunktet prøver vi å 
planlegge som normalt. Ole, Emil, Ninni, Ferdinand, Svein og Kristine har fått 
ansvar for å planlegge hver sin post og lage et smittevernvennlig alternativ.  

Dokument om hver post skal være klart om to uker. 
Utsette til våren dersom det blir for halvveis i høst? Uheldig for å bli kjent. 
En mulighet er å droppe overnatting.  
Emma skal vurdere andre alternativer for mat. 
Frida har snakket med Chris (studieveileder) og vi avventer drastiske endring i 
planer til retningslinjer for oppstart er lagt. Vil være klart om 2 uker. 
Det skal lage felles retningslinjer for smittevern på Spanskrørets arrangement. 
Alkohol eller ikke ble diskutert. Selve opptaket forblir alkoholfritt. 

 
 

6. Ny struktur på hovedstyret / komiteledere ut av styret  
Foreløpige alternativ: 

i. Alle komiteledere tas ut av styret. 
ii. Alle komiteledere utenom kontaktlærer og personalansvarlig tas ut av 

styret. 
Det vil opprettes en HR-leder i styret som har kontakt med komiteleder og leder 
et komitelederforum. 
Målet med forslaget er mer effektivitet i arbeidet. 
Hc, emil, omega, online har ikke komiteledere i styret. 
Emma ønsker en nestleder i arrkom. 
Det diskuteres. 
 

7. Grasrot  
Svein skriver innlegg. 
Viktigere inntekt for idretten. 
 

8. Sosialt  
Ble ikke tid. Tas videre til neste møte. 



 
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 
 
 
 
 


