
Møtereferat Styremøter 
 
Dato: 24.02.20 
Sted: R30 
Tilstede: Kristine, Emma, Elida, Svein, Ole, Frida, Morten, Ninni, Emil 
Fraværende: Eirin (tilstede 08:32) 
Dagens ordstyrer: Svein 
Dagens referent: Ninni 
 
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». 
 
Valg av ordstyrer  
Svein blir ordstyrer 
 
Runde rundt bordet 
Runde.  
 
Ris/ros 
Ris til securitasvakta på Isak Kultursenter. 
Ros til alle som var på revy. 
Ros til alle som sendte komitétekster innen fristen. 
Ris til de som ikke holdt fristen. 
Ros til Morten for å møte opp på styremøte.  
Ros til Svein for bra skitur med TURLUR. 
 
Saker 

1. Runde rundt bordet 
Elida: Første møte med komitéen. Bestemt saker og laget oversikt. 
Emma: Møte med Erudio og Volvox for å snakke om fest. Hatt sosialkveld med komité. 
Emil: Samarbeid med Nabla: Foredrag med Sunniva Rose i uke 10. Kontaktet work-work 
for mulig samarbeid med quiz der. 
Kristine: Ordna swingkurs med Online. Det blir 29. Mars. Delegert innsetting av 
komitétekster til nettsiden. Møte med HC sin webkom. 
Morten: Stort og smått. Fikset valentinesgave til Delta. 
Frida: Første møte med komité. Svart på e-post.  
Ninni: Eksterne arrangement. Instagram og profilering. Søndagsinnlegg. 
Ole: Kjellernting. Tatt opp et nytt medlem. 
Svein: Første komitémøte. Sjekket interesse for koietur. 

 
 



2. Spanks 
Spanks er notert. 
 

3. Styrets forslagskasse 
Det har ikke kommet inn noe nytt siden sist. 
 

4. Sit-søknad  
Det har kommet forslag om å søke om støtte til leie av lokale under fadderukene. 
Send inn ønsker/forslag til Morten. 
Elida ønsker å søke støtte til Vitnemålet. Blir anbefalt å søke støtte andre steder. 
Kristine vurderer å søke om støtte til en server. 
NB: Vi må huske å kjøpe sofa og kamera. 
 

5. Opptakstur  
Vurdere lørdag for å gjøre det enklere i forhold til forelesning. 
Emma sender e-post til studenterhytta. 
Målet er 4-5. September. Om det ikke lar seg gjøre, blir det uken etter. 
 

6. Grasrot blesting  
Ønsker å kjøre kampanje for å få flere til å sette Spanskrøret Idrett som sin 
grasrot. Ønsker å kunne fortsette med vårt svært billige idrettstilbudet.  
Morten skal undersøke om Spanskrøret kan registreres på samme måte. 
 

7. Lag innebandyturnering?  
8. Mars. Hadde vært artig om styret fikk til et eget lag.  

Morten er gira. Frida, Emma, Emil, Eirin og Kristine er med. 
Hele styret har et felles ansvar for å blæste. 
 

8. Veggpryd på kontoret  
Mye gammelt, vi bør få inn noe nytt. 
Vi kjøper inn en korktavle og sprayer den i en kul farge. 
Luremus bør også få en ramme når Kråkeluren. 
Det bør ryddes i gamle julekort og bilder. 
Forslag om å lage minnebok av alt som tas ned som det går ann å ta ned. 
Ninni skal på langtur til Tiller for å handle korktavle og bok til kontoret med 
Morten. 
 

9. Betaling av styrgegensere  
Blir betalt. 
 

 
 
 



10. Spanskrørets kalender  
For at ikke arrangement skal kollidere, skal alt av komitémøter og arrangement 
innad i komitéer legges inn i kalenderen. 
 

11. Foredrag med God Skole  
3 timers foredrag om forebygging av mobbing. Vi har fått støtte til pizza. Dette blir 
12. Mars kl 9. 
 

12. Gløsmesterskapet  
Vi må blæste og få folk til å stille lag.  
Kristine, Emma og muligens Ninni kan stå på post. Det ble diskutert hva slags 
post vi skal ha. Morten booker et rom i tilfelle det trengs. Kristine tar en 
avgjørelse. R93 er booket. 
 

13. Dildokast + utdelense av berging av Big Java [Kristine, 5 min]  
Vi tenker å invitere til overrekkelseseremoni og kasting for å bli kjent med de 
andre styrene. Foreslås 31. Mars. 
 

14. Samarbeidsmøte FTV-IE  
2. Mars kl 16-18. 
Svein og Kristine drar. Elida blir med om en av de andre ikke kan. 
 

15. Bestille flere pins 
Veldig få igjen, vi må bestille flere.  
Ninni bestiller 300 stk. 
 

16. Workshop om fadderperioden  
Torsdag 8:30-11:30 den 5. Mars. 
Morten og en fra fadderkomitéen drar siden Frida ikke kan. 
 

17. Kommende arrangementer  
Vårfest 14. Mars. Tema blir sommer/vinter. Spanskrøret har sommer. 
Arrangement publiseres på fredag. 
Speed-friending skal flyttes fordi det kræsjer med God skole-foredraget. 
Påskefest med Erudio 28. Mars. Skikkelig påsketema. Bli-kjent opplegg. 
Arrangement publiseres i morgen.  
 

18. Swingkurs med Online 
K5 er booket. Vi trenger kanskje større plass. Mulig å booke gymsalen på 
Kalvskinnet. Kristine sender mail. 
Dato er 29. mars kl. 17-19. 
 
 



19.  Nye spanskrør 
a. De som har knekt/mistet spanskrør må erstatte de. Vi spør SKOM hvordan dette 

har blitt gjort tidligere. 
 

 
Eventuelt 
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista 
Svar på søknader. 

● Slackkultur: Bli bedre på å reagere. Vis at du har sett. Doodle-kulturen derimot er svært god. 
● SKOM referat: Alle leser gjennom, lov å skomme gjennom ølvurderingene. 
● Skjema over søkt støtte, hva vi søkte om, hva og hvor mye vi fikk støtte for 

○ Vi ønsker å lage et skjema som gjør det lettere å få oversikt.  
○ Kristine lager skjema. 
○ Alle som sender inn søknader må huske å registrere det i dette skjemaet, samt om det 

ble innvilget. 
● Vitnemål-sak 

○ Legges ut i kveld. 
● Sosialkveld?? 

○ Alle gode ting er tre. Ninni prøver igjen. 
● Jump cut jub 

○ Vi trekker hvem som får være med. 
 
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 
 
Morten og Ninni: Kjøpe korktavle, spray og album. 
Emma: Sende epost til Studenterhytta. Få ut informasjon om arrangement. 
Morten Morten skal undersøke om Spanskrøret kan registreres på samme måte. 
Kristine: Se på invitasjon til dildokast.  
Kristine: Send mail om booking av Kalvskinnet for swingkurs med Online 
Ninni: Bestille pins.  
Alle: sende inn forslag til SIT-søknad til Morten 
Morten: Høre rundt om nye spanskrør 
Kristine: Lage skjema over støtte 
Ninni: Lage doodle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Ninni: Finne boka si!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
Dato for neste møte: TBA 
 
 
 
 


