
Hovedstyret 2020 styremøte 
________________________________________________________________________ 
 

Dato: 9. november 

Referent: Alle? 

Meldt frafall: Ingen  

________________________________________________________________________ 

 

 
●  Godkjent.  

 
 
 

Gjennomført 

Spanks 
Gått gjennom. 

Ingen nytt. 
 
 

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte 

Runde rundt bordet 

Styrets forslagskasse 

Saker 
 

Sak 1:  Generalforsamling Innmelder: Morten 
Tid: 45 min 

Bakgrunn Hvordan ligger vi an, mtp genfors? 

Diskusjon 

Gjennomgang av kandidater som stiller. Hvem kan være gode kandidater? Navn diskuteres. 
 
Digitalt, fysisk eller en hybrid? 
Må bli digitalt eller hybrid. 
 
Mest forsvarlig - heldigital. Innspill fra SKOM. Styret har stemt. Det blir heldigital. 
Kan/skal vi oppfordre til å se generalforsamling sammen? Nja, vi kan ikke uttale det offentlig. 
 



 
 
 

 

 
 

Zoom godkjenningsrom minst 30 min for å få stemmerett.  
Egen link for selve Generalforsamling. 
For å forlate generalforsamling må du sende direktemelding til tellekorps. 
 
Styret, ordstyrer, referent og tellekorps møter opp fysisk i R1. 
 
Navn i Zoom av typen: Ordstyrer (Petter), 5 (Ninni), 26 (annen stemmeberettiget luring).. 
 
Insentiv for å bli med: Loddtrekning med 5 premier.  
Premier: 

- 2 * Årsabonnement på nydelig kontorkaffe. 
- Adventskalender (Kinder) 
- Adventskalender (Haribo) 
- Adventskalender (Flax) 

 
Morten forteller godnyhet og retningslinjer under åpning. 
 
Får du tekniske problemer? Send inn melding til nr. XXXXXXXX 

Konklusjon Alt som står ovenfor. 

“HVEM” Alle 

Handlingsplan Sende meldinger i hytt og pine til mulige kandidater. 

Sak 2: Stor økooppdatering Innmelder: Eirin 
Tid: 30 min 

Bakgrunn Snakket med Vegard, kommet med diverse innspill 

Diskusjon Resultat og balanserapport. NB: Spanskrøret Idrett. 

Konklusjon Alle bør være mer oppdatert på økonomien. Viderefør til neste styre. 

“HVEM”  

Handlingsplan  

Sak 3:  Julekort! Innmelder: Ninni 
Tid: 5 min 

Bakgrunn Vi må sende ut julekort! Ta bilde? Bruke et gammel? 

Diskusjon Ninni forslag. Styret godkjenner.  

Konklusjon Send inn bilde til Ninni. 

“HVEM” Alle 

Handlingsplan Sende inn bilde til Ninni eller Morten 



 

 

 
Ingenting.  
 

 

 

 
● “skriv som punktliste” 

Sak 4:  Utdeling av Æresmedlemskap Innmelder:Ninni  
Tid: 10 min 

Bakgrunn Skal vi? Hvordan? Digitalt julebord på zoom? 

Diskusjon - 

Konklusjon - 

“HVEM” - 

Handlingsplan - 

Sak 5:  Vedtektsendringer realfagskjelleren Innmelder: Ole 
Tid: 3 min 

Bakgrunn kjellerstyrets meninger om vedtektsendringer vedrørende 
realfagskjelleren 

Diskusjon - 

Konklusjon - 

“HVEM” - 

Handlingsplan - 

Eventuelt kommet opp under møtet 

Handlingsplan; samlet 

Saksnr. + Navn Handlingsplan 

  

  

Evaluering av møtet 


