
  Møtereferat september 
 
Dato: 08.09.2020 
Sted: S1 265 (GL-SB1 265) Sentralbygget  
Tilstede: Emil, Elida, Eirin, Emma, Morten, Ole, Svein, Frida, Ninni 
Fraværende: Erle, Kristine 
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». 
Godkjent 
 
 
Runde rundt bordet 
Runde.  
 
Ris/ros 
Ros til Kristine for å holde samtalen gående angående Opptakstur på Slack 
Ros til Kristine for godt samarbeid angående betaling 
Ros til Emma for å arrangere ting 
Ros til Svein for tur til Snøhetta 
 
 
Saker 

1. Runde rundt bordet 
Ole: Opptaksintervju, jobbes med kontaktløs betaling 
Svein: Snøhettatur, planlegge Spanskrøret Idrett 10års-jubileum 
Frida: møte med NV-fakultetet. Ser på økonomien.  
Emil: Venter på å få inn sine to nye medlemmer i fagkom, skal snart ha møte 
Elida: Planlegger nytt redaksjonsmøte 
Eirin: Jobber i skjema, excel mye, fører økonomi 
Emma: Immball, ser på Åre, kontakt med Ranheim angående julebord 
Morten: Linjeledermøte, møte med lederne i NV-gangen - XYZ-faktor 2020, 
møte med IE (skal være hver måned), genfors - booke lokale - IE kan betale, 
studenttinget signerer et opprop for at linjeforeningene skal kunne bruke 
fellesareal, mail 
 

2. Spanks 
Notert. 
 

3. Styrets forslagskasse 
Ingen nye forslag. 



4. Komiteopptak  
Det tas opp. 
 

5. Pride  
Mail fra pride. Ingen pride-parade i år. Ønsker at alle foreninger markerer 
pride på en fargerik måte. 
Regnbuetema på opptaksturen.  

Inkluderes i pakkelista. 
Prøver å finne på noe for de som ikke er med på opptakstur. 

Digital collage. Printe ut! 
Ninni fikser. 

Styret + fanen + farger = LOVE 
Ninni svarer på mail. 
 

6. Styrevors immball smittevern  
Sjømandsforeningen bookes. 
Ha med plastkopper. Emma har til overs fra vårfest. 
Drikke mindre eller ingenting? 

Drikk med måte. Vær et forbilde. 
Sende mail til styrene som kommer om å passe på alkoholinntak og holde en 
liten tale på start av styrevors om å passe på. 
 

7. Pedagogstudentene OG Sparebank 1 vil sponse arrangement 
Klatrepark? 
Større lokale til julebord. Vi bør ha plass til minst 120.  
Alle må gå i tenkeboksen til neste møte. 
Sparebank1-frist er 15. september. 

Emil søker om quiz på O’Learys om ingen sier noe annet på slack før 
14/9. 

Rush trampolinepark. 
 
 

8. Delta low-key kos-arrangement  
Veldig hyggelig. 
Filmkveld 
Strava-konk. 
Tur 
Rush trampolinepark. 
Ninni svarer på mail. 

 
9. Mail fra Rolf, co-op, allmøte+genfors.  

Tar tid å gjennomføre begge deler. Kan muligens få mindre oppmøte. 
Det blir litt tidlig å måtte ha genfors i god tid før 12. november. 
Ønskelig med presentasjon av tillitsvalgte på  
Morten formulerer et utkast på svar, og legger ut i slack. Ønsker seg 
destruktiv kritikk. 



10. Velferdsmidler Studentrådet NV  
Søknadsfrist 15. september. 
Hva kan man søke om? 

https://nv.studentrad.no/velferdsordning/ 
Alle komitéledere går i tenkeboksen og sender forslag til Morten innen 12. 
september. 
Morten/Ninni/Eirin sammenfatter forslag og søker eventuelt. 
Burde Spanskrøret Idrett søke individuelt? 

Ja, egentlig, har egen økonomi. 
 

11. Spanskrøret idrett 10 år  
11. oktober. Rebusløp. 
Klarer styret stille lag? 

Morten, Emma, Eirin, Ole, Kristine 
Hvis tilstede: Frida, Ninni, Elida 

Inviter alle dere er venn med. Svein har ikke så mange. 
 

12. Se gjennom referat fra SKOM-møtet 
Kom tilbake til ny styre-sammensetning. 
Alternativer til Åre. 

Emma leser nøye. Vi kommer tilbake til det. 
Smittevernstiltak. 

Trygghet. 
i. Karaoke? 

Sosialiseringstiltak for 1. klasse 
Arrangere mer fremover i faddergruppene. 
Komiteene må jobbe ekstra med det sosiale. 

Et av de bedre referatene til SKOM. Alle leser ordentlig gjennom, også 
diskuterer vi det neste møte. 
 

13. Immball - bordplassering 
Forhåndsønsker? 
De som kommer sammen, sitter sammen? 
Bestemt på forhånd. 

Smittevern: kommer med noen, sitter med noen → større smittefare. 
Som vanlig: 1. klasse, 2. klasse osv. 
Det er vanskelig for oss å ta ansvar for hva som skjer før immball. Vi har 
ansvar for å organisere ballet på en forsvarlig måte. 

Vi tar ansvar for å informere LURemus/KråkeLURen og faddere om å 
informere om at det er strengere i år og oppfordre til å ta ansvar på 
vors. 

Lang DISKUSJON. 
Konklusjon: Free seating er beste alternativ. 

Unntak: Styret + eksterne styrer. 
Styret tar ekstra ansvar for at alle har noen å sitte med. 

https://nv.studentrad.no/velferdsordning/


Større vors som styrevors, LURemus, KråkeLURen, LURDO kommer 
til bestemt tidspunkt. Emma snakker med dem. 
 

14. Corona-vennlig vitnemålsutdeling  
Dele ut kake med munnbind osv. 
Kjeks i stedet for kake? 
Gå forbi kontoret der Elida står og deler ut? 
 

15. Opptakstur  
Hemmelig.  

 
 
Eventuelt 
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista 
 
Fra kristine: alle må fylle ut skjema om opptaksturen. Spess Ole. Eg har kontakta Ferdinand.  
 
Spørsmål: hva skal man gjøre av fadderne som ikke er involvert på et vis i opptaket? Eller skal man 
innvolvere alle?  
 
Mediehåndtering (Frida) 
 
Styrevors: noen andre enn Emma ha ansvar for avslutting? (Emma) 
 
Ny møtemal (Eirin) 
 
 
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 

- Ninni svarer Trondheim Pride. 
- Ninni svarer Deltas Coskom. 
- Morten skriver utkast og svarer Rolf (FUL). 
- Morten/Ninni/Eirin søker støtte fra NV. 
- Alle tenker på forslag til “koronavennlige” arrangement vi kan søke om støtte til og 

kommenterer de under gjeldende post på slack-kanalen økonomi. 
- Alle inviterer sine venner i spanky til idkom 10 årsjub.  
- Alle må fylle ut post-skjema til opptakstur. 

 
 
Dato for neste møte: TBA 
 
 


