
Møtereferat  
 
Dato: 08.01.2020 
Sted: R91 
Tilstede: Alle 
Fraværende: Ingen 
Dagens ordstyrer: Morten 
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». 
 
 
Runde rundt bordet 
Hva er gjort siden sist? 
Runde.  
 
Ris/ros 
Ris/ros der det passer seg. 

● Ros til Morten for innkalling 
 
Saker 

1. Spanks 
2. Møtekutyme 
3. Styredaljer  

a. Alle har fått, og skal betale 75 kr. 
4. Forventningsavklaring, verv  

a. Hva forventer du av vervet? - Inngangsverdier 
i. Morten: Mye å gjøre. Hektisk. Hyggelig, givende og artig. Å lære utrolig 

mye. Være leder her. Delaktig i andre grupper som linjelederforum og 
institutt. Sende mye e-post. Ringe folk (hjelp). Fabelaktig. 

ii. Elida: Lærerikt. Spennende. Utvikle kreative evner. 
iii. Emma: Bli flinkere på å organisere og på økonomi. Make it work. En vi og 

alle kan snakke med. 
iv. Eirin: Samle kunnskap og erfaring. Hyggelig og sosialt. Forslag om 

kontortider. 
v. Kristine: Mye å gjøre. Krevende og frustrerende. Hard jobb. Gøy og 

lærerikt.  



vi. Ninni: Lærerikt, det blir ikke lite å gjøre. Mye samarbeid, at vi er flinke til å 
spørre om det er noe. Vi blir en artig gjeng. Bli kjent med andre 
linjeforeninger. 

vii. Frida: God fadderkomite. Gruppe, ikke sjef med undersåtter. Veldig gøy. 
Bli kjent med førsteklassingene.  

viii. Svein Ove: Artig. Flinkere til å delegere - best for idkom. God gjeng. 
Mange nye venner.  

ix. Ole Hermann: Være med på gøy. Gjøre det gøy. Kjelleren for alle.  
x. Emil: Mye å gjøre. At fagkomiteen leverer. Spennende.  

b. Hva kan vi forvente av deg? 
i. Morten: Kalle inn til styremøter. Representere våre interesser. Åpen. En 

man kan snakke med. Lett å be om hjelp. Støtteperson. Gjøre sitt beste. 
ii. Elida: Gjør det hun får beskjed om (stort sett). God samarbeidspartner. 

Håper viktig spillebrikke. 
iii. Emma: Gjøre mine oppgaver. Stille opp. 
iv. Eirin: Gjøre ting skikkelig og ordentlig. NØYE. Ting blir gjort. Snakk med 

meg. 
v. Kristine: At en komite startes opp. Vi kan gå bort fra wordpress etter 

hvert. GDPR. Ting tar tid. Få oversikt. Komme i gang med IT i år. 
vi. Ninni: Møter opp, og gjør sitt beste. Ønske om å hjelpe dersom det er 

noe. Være en potet. Profilere.  
vii. Frida: Trygge førsteklassinger. Møter opp på alt. 
viii. Svein Ove: Gjort 100%. Varsle om overtenning. Artige styrevors. 
ix. Ole Hermann: Bidra med alt som har med Kjellern å gjøre. Annet også 

hvis vi spør sent. 
x. Emil: Gjør det han skal - på best mulig måte. Stiller opp. Kjemper for 

fagkoms interesser.  
c. Hva forventer andre av deg? 

i. Morten: Mekle-ansvar. 
ii. Elida: Avisen kommer ut. Finner en måte å betale for avisen på. Ikke 

drepe styret økonomisk. Redaksjonen vil ha kos og kake. At det går ann å 
ta opp ting med hverandre. 

iii. Emma: Kick-ass vårfest. Bedre bildekvalitet. Påmelding og bilder ute i 
reasonable time. 

iv. Eirin: Jobb underveis. Ha kontroll over budsjett. Arbeide systematisk og 
kontinuerlig. Orden. Oversikt over økonomi. Svein forventer hjelp til 
økonomi. Tiltak for å holde kontoret ryddig. Bruk komiteen og ha 
forventninger til dem. 

v. Kristine: Grunnlag. Bruk den tiden som trengs. Forsøk og bygg opp 
komiteen som en god sosial arena. Informasjonsflyt. 

vi. Ninni: Holder valgløftet om å være innom alle aktiviteter. Fint system på 
invitasjoner fra eksterne. At folk blir meldt på. Fortsetter med god struktur 
på søndagsinnleggene. Støttespiller.i 



vii. Frida: Inkludere 1. Klasse. Kjent ansikt. Drikkepress. Blir satt opp system 
om varsling osv. God informasjonsflyt. Lowkey-arrangement. Bruke tid på 
fadderne. Fadderne vet hva det går ut på å være fadder. Skape hype. Ha 
plan B og C og D.  

viii. Svein Ove: Turneringer. Mer promotering - og i god tid. 
ix. Ole Hermann: Pushe mer. Promotere mer. Være synlig i fadderukene. 
x. Emil: Kvalitet fremfor kvantitet.  

5. Forventningsavklaring, styret  
a. Hva styret skal få til? 

i. En sosial - og trygg - arena for alle som går LUR. Stor bredde i aktiviteter. 
At vi er lette å ta kontakt med. Ikke noe big deal å ta kontakt med styret. 
Vi er åpne og tilgjengelige. Få til noe arrangement uten alkohol. 
Imøtekommende som helhet. Førsteklassinger og andre blir tatt godt tatt 
imot og føler seg velkommen. Bidra - også utenfor egne arbeidsområder. 
Rydding. Arrangering (opptakstur, 17.mai-frokost osv). Vi oppfører oss 
bra og er imøtekommende i forhold til andre linjeforeninger og på 
styrevors. Berge ting.  

b. Forventninger til sosiale tiltak 
i. Ganske snart. Småting. Styrevors i Åre. Alle har insj-ansvar. Sette en 

dato for sosialkveld (lage doodle).  
6. Bytting av passord  

a. Alle skal endre passord på forgjengeren. 
b. Styredrive og instagram får nytt passord.  

7. Mappestruktur/drive  
a. Kort gjennomgang. Alle burde se litt hva som finnes der. 

8. Slack  
a. God slack-kultur. Tenk over om du vil krysse av “also send to channel”-boksen. 

9. Innlegg i Spanskrøret-gruppa  
a. Tidligere hatt system. Vi har en slack-channel for å planlegge innlegg. Kan vi 

lage en oversikt? Vi ser ann. Andre kan publisere/dele i gruppa (med 
godkjenning). Selve arrangementet skal Spanskrøret-siden opprette. 

10. Instagram  
a. Legg ut bilder fra arrangement. Spør om tillatelse. Bruk skjønn mtp alkohol. Hvis 

man er i tvil, spør noen. Hyppighet - bedre at det oppdateres. 
11. Komitéopptak  

a. Vi må ha opptak.  
b. Skal vi ha noen begrensninger? 

i. “Alle får bli med” kan minke seriøsiteten.  
ii. Alle er garantert å være med i én komité.  
iii. Boks om at de går med på å bli kontaktet dersom komiteledere har 

spørsmål. 
iv. Bruke et styremøte på opptak. 
v. Instagram-innlegg om de ulike komiteene.  



1. Ninni tar ansvar.  
vi. Skjema må lages. 

1. Morten tar ansvar. 
2. Legges ut på søndag 12. jan 
3. Frist fredag etter Åre. Påmeldingsfrist 24. Jan. 

vii. Spørretime.  
1. Kristine lager doodle. 

12. ENT3R elevkveld 
a. Ungdomskoleelever kommer til Gløshaugen. Tirsdag 28. Januar. 

Linjeforeningene står på stand. Ta gjerne med noe kult. 
b. Eirin, Emma, Svein og Kristine kan stå på stand. 

i. De tar ansvar for opplegg. Morten kan finne kahoot fra i fjor. 
ii. Morten er ledig. Pling på hvis dere trenger hjelp. 
iii. Kristine svarer på mail. 

13. Styrebilder 
a. Vi må ha fotoshoot. Finne fotograf.  
b. Ninni lager doodle og tar kontakt med fotograf. 

14. Styregenser 
a. Alle vil ha. Ninni undersøker muligheter.  

15. Navn på styret 
a. TBD på styrevors i Åre. Hvis ikke MÅ det fastsettes neste møte. 

16. Styrets forslagskasse 
17. Evaluering av 2019  

a. Ønske om å opprette en spørreundersøkelse for å evaluere hvordan det har vært 
i Spanskrøret i 2019. EMIL har laget et google skjema. Vi ønsker å lage et 
tilsvarende spørreskjema for Spanskrøret, som sammen med de fra andre 
linjeforeningers, kan brukes opp mot NTNU i for eksempel kamp for 
identitetsareal.  

b. Legg ut innlegg på facebook. Nevn i søndagsinnlegg. 
c. Emma lager skjema og deler på fjesboken.  

18. #-ordning 
a. Same procedure as last year. 
b. Økonomisk straff som går til fellesskapet og noe sosialt/hyggelig. 
c. Sprer det utover. 
d. Lov å utsette? 
e. Rullerer på ansvar for å føre inn spank. 

19. Tur uke 37  
a. Fjelltur til fots med telt og hele pakka.  
b. 11-13. September 

i. Kristine legger inn i Spanskrøret-kalenderen. 
c. Støttes av resten av styret. 
d. Svein arrangerer og undersøker muligheter for fjell osv. 

 



Eventuelt 
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista 

1. Eksterne arrangement. 
2. Forslag fra Eirin: kontortid. 
3. Latex-kurs  
4. Svar på epost 

 
 
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: 
 
 
 
 


