
Styremøte nr.4
Hovedstyre i Spanskrøret 2021

________________________________________________________________________

Dato: 23. feb

Sted: Zoom

Ordstyrer: Ninni

Referent: Erle

Tilstede:  Ninni, Amalie, Dave, Ørjan, Sander, Bendik, Svein

og Erle

Fraværende: Thomas og Jørgen

________________________________________________________________________

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige møte

Ja.

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Ninni Vært på snurr. Har panikk angående BA.

Erle Vært ute på livet. Bursdagsbonanza.

Amalie Gjort MASSE skole.

Ørjan Vært hjemme - møtt kompiser. Spist digg kylling

Dave Innsett at 4 prosjektfag er stress. Vært på helgetur -
kost seg.

Sander Bestilt gaming-pc til 5k (rik ass).

Bendik Vært på akedag med spanskrøret.

Svein Vært i bursdag til planten sin..? Monsen og øl.



Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Sander Sendt søknad for Svein

Sander Sendt søknad for Ørjan

Sander ris - glemt frokostvakt

Ninni Sa Svein kunne sove lengre

Ninni Frokost-insj

Svein Akedag

Ninni og Bendik stilte opp på  akedag

Oppdatering rundt vervarbeid

Navn Oppdatering

Ninni
Rektor

Vært i masse møter. Prodekan for utdanning, Trondheim kommune
(studentene skal ikke rammes hardere enn andre i
koronapandemien). Zoom-frokostuka. Vært på februarbad og akedag.
Hatt oppstartssamtaler.

Erle
Inspektør

Skrevet søndagsinnlegg. Vært på et halvt møte med noen folk. Vært
med på  frokost

Sander
Økonomi

Sent søknad om økonomisk støtte. Betalt regninger

Amalie
Personalansvarlig

Sendt mail ang. mulige fremtidige arrangement. Purra på bilde og tekst t
bilde til spanskroret.no og vært med på frokost!

Thomas
Faglærer

Ørjan
Kontorsjef

Hatt komitémøte, skal ha paint’n sip på zoom med komité. Våre på
zoom-frukost, målt opp kontoret. Ellers litt for lite.

Bendik
Bibliotekar

Tekstfrist nærmer seg - purring og felles beskjeder for at vi kommer i
mål. Prøvd å skaffe grafisk ansvarlig - valgte ut meg selv. Begynt å
lære meg indesign. Hentet redaktørminnepennen. Deltatt på



frokostuke. Satt meg inn i Vitnemålets økonomi.

Svein
Gymlærer

Arrangert komitemøte. Fordelt ansvar. Søkt støtte til NV, generell. d.d

David
IKT-ansvarlig

Vært på zoom-frokost. Møtt komiteen.

Jørgen
Kontaktlærer

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Dave ikke oppdatert email-adresser på nettisden til spanskrøret. ja.

Ørjan
ikke skrive søknad om midler til kontoret, selv om han fikk
2 påminnelser ja.

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Saker

Sak 1:  Rydde opp i medlemsregister Innmelder:
Sander



Tid: 6 min

Bakgrunn Litt rot i  “betalende medlemmer”

Diskusjon Oppdaget at det ikke er alle som ligger inne. Hvordan kan vi fikse det?

Konklusjon Ta kontakt med Silje - finnes det en ryddig oversikt?
Sjekke epost-lister.

Handlingsplan Amalie sjekker med tidligere ledere av arrkom.
Dave sjekker epost-lister.

Sak 2: VI MÅ ARRANGERE MER TING Innmelder: Ninni
Tid: 10 min

Bakgrunn

Søndagsinnlegget til Erle gjorde meg trist - til tross for humoren i
det. Jeg føler mer og mer på at vi burde arrangere mer. Vi har et
ansvar for å skape sosiale arenaer for våre medlemmer. Korona
hindrer oss, men det betyr ikke at vi skal gi opp.

Diskusjon

Ja, det er restriksjoner -  men vi må ikke la oss stoppe.
Hva kan vi få til? ute-aktiviteter, kino,
Må ha litt mere lyst.
Skal vi finne et bestemt antall i uka?

Konklusjon Vi må skifte holdning.

Handlingsplan Se på hva vi kan gjøre, ikke  hva vi ikke kan.

Sak 3:  Kjøp og salg av Spanky-merch? Innmelder: Ninni
Tid: 5-10 min

Bakgrunn
Skal vi kjøre ny genserbestilling? Bestille opp Spanky-munnbind? Er
det en interesse der ute?

Diskusjon Skal vi? genser, t-skjorte, munnbind.

Konklusjon Ja, vi gjør det

Handlingsplan Erle sender ut spørsmål om bestilling.

Sak 4:  Sosialkveld Innmelder: Ninni
Tid: 5 min

Bakgrunn Blir 12. mars gitt at retningslinjene tillater det. Avklaringer.

Diskusjon
Yayy - sosialt
Alkohol eller ikke.
Holde retningslinjer.

Konklusjon Vi gjør noe sammen.



Handlingsplan 12. mars.

Sak 5:  Status fag-grupper Innmelder: Ninni
Tid: 5 min

Bakgrunn

Diskusjon “Hva som diskuteres, referent skriver her”

Konklusjon

Handlingsplan ok.

Sak 6:  Fremtidige arrangement!🥳🥳
Innmelder:
Amalie
Tid: 20 min

Bakgrunn

- Kinokveld! Leie sal på trondheim kino (må tenke på pris og
antall osv)

- Trampolinepark m/ Erudio og/eller V&A
- Inn/Ut fest/arrangement?

Diskusjon

Vi må arrangere noe.
Kino - Hvor mye skal det koste? dekker vi mye?
Filmklubb - fast aktivitet?
Amacing race.
noe morsomt rundt at vitnemålet deles ut.
Språkcafé / minigolf / Pirbadet
inn/ut
- grilling ute en plass
- komiteene hver for seg? slå seg sammen? fysisk/digitalt?

Konklusjon Kino. More is coming.
Koste litt, men vi dekker det meste

Handlingsplan Kino - Amalie og  arrkom fikser, med litt hjelp fra Sander.
Opprette en interessegruppe for filmklubb - Bendik.

Sak 7:  Budsjett og Sit-støtte
Innmelder:
Bendik
Tid: 10 min

Bakgrunn
Frist 1. mars - vi har budsjettert å få (urealistisk mye?) penger i støtte
fra Sit

Diskusjon Vi må søke om penger.



Være kritiske til budsjettet.
spleis?

Konklusjon
Vi søker:
1.mars,
15.mars.

Handlingsplan Bendik søker om penger til vitnemålet.

Innmelder:
Tid:

Eventuelt kommet opp under møtet

Sak og/eller navn Konklusjon  (eventuelt opprette en saksrubrikk)

Grønn guide dele i søndagsinnlegget

fotografering ukedag

E-post Vi må bli flinkere til å svare. Opprett tråd i slack for alle fellesmail.

Handlingsplan videre



Møtekritikk


