
 

_______________________________________________________________________ 
 

Styremøte 
Hovedstyre i Spanskrøret 2021 

________________________________________________________________________ 
 

 

Dato: Doodle 

Sted: Zoom 

Ordstyrer: Ninni 

Referent: Erle 

 

 

Tilstede: 

Fraværende:    

________________________________________________________________________ 

 

 
 Ja. 

 
 
 

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

Runde rundt bordet 

Hvem  Kommentar 

Ninni Klipt seg. Vært hjemme - og vært på redaksjonsmøte i 
et basseng i Kongsvinger. 

fint!!! 

Erle Stått på ski, glemt litt skole.  

Amalie Skole, skole og mere skole. Starta alkokjøret  

Dave FYLLAAAAAA - afterski. oppdaget at han har 4 fag, 
ikke 3… Gira på aking 

 

Ørjan Skole for det meste.  



 

 

Sander Gått fra 5 til 4 fag (litt for optimistisk).  

Bendik Klipt seg!! Hadd besøk og drukket te og spist godis. 
Lagd digg hjemmelaget mat. 

 

Svein Ski x2, middagsdate på elgsethytta   

Thomas Baker brød. Hadd bursdag nam 

Jørgen Kråkekonferanse,  alko  med mats. trent litt. IKKE klipt 
seg.  

 

 

 

 
 
 
 
Oppdatering rundt vervarbeid 

Ris/ros 

Hvem R(i/o)ses for hva 

Erle  Søndagsinnlegg 

Svein  Aking  

  

  

  

Navn Oppdatering 

Ninni 
Rektor 

Linjelederforum - første møte. Kurs for linjeforeninger: hvordan 
engasjere og aktivere på virtuelle møter. Møte med linjelederne i 
NV-gangen. Møte om psykososialt læringsmiljø med NTNU 
(prodekaner for utdanning og utdanningsledere ved hvert fakultet, Sit, 
Studenttinget og linjeforeningsledere samt andre 
studentorganisasjoner. Svart på forslagskassen. Opprettet slack for 
Spanskrøret Intern.  

Erle 
Inspektør 

Sendt rundt mail om fotografering (må lage doodle om når folk har 
mulighet). Gensere kommer i løpet av neste uke. Søndagsinnlegg 
som vanlig. 

Sander 
Økonomi 

Send rapport til IE-fakultetet. Fikset og organisert på drive. Bankting, 
fiksær og ordnær. 



 
 

Spanks 

 

 
 

 

Amalie 
Personalansvarlig 

Hatt første arr.kom møte. Fått folk til å logge inn på drive og diskutert 
litt av hvert av mulige arrangement. Sett mere igjennom tidligere 
erfaringsskriv og masse mulig på drive fra tidligere år. 

Thomas 
Faglærer 

Hatt første møte. Planlagt dato for quiz. Snakket om kræsjkurs og 
foredrag. lagt inn folk i slack, logget folk på google disk. 

Ørjan 
Kontorsjef 

Skal ha møte i morgon. (Planlagt mykje (doodle teke tid)) Fått 
komiteen samla på ulike plattformar. ++ 

Bendik 
Bibliotekar 

Hadd første møte med redaksjonen. Fått alle inn på slack. Begynt å 
skrive  på avisa. Akseptert penger fra frifond (trykk av aviser). 

Svein 
Gymlærer 

Fått folk inn på slack. Skal ha møte i morgen. Planlagt akedag. DD  

David 
IKT-ansvarlig 

Fått folket på slack. Sendt ut doodle om møter. 

Jørgen 
Kontaktlærer 

Fått folk inn inn på slack. Snakka med folk som hadde fadderkomiten 
som andrevalg og fylt opp komiteen med de. Har første møtet i 
morgen.  

Hvem Grunnlag for spank Tas den? 

erle, ørjan, jørgen ikke kommet med forslag på styrenavn ja 

Amalie  ikke komme tilbake tidsnok til styremøte etter pause nei 

Thomas ikke komme tilbake tidsnok til styremøte etter pause ja 

Ninni komme **** på møte ja 

   

Styrets forslagskasse 

Hva Hva har kommet inn? 

  



 
Saker 
 

 
 

 
 

  

Sak 1:  Innspill til NTNU campussamling Innmelder: Ninni 
Tid: 10 min 

Bakgrunn Bedt om innspill 

Diskusjon Nybygg 

Konklusjon slack -  kommenterer der.  

Handlingsplan sette oss inn i saken og gjør opp en mening.  

Sak 2:  Støtte til koronatiltak Innmelder: Sander 
Tid: 15 min 

Bakgrunn Vi har fått penger! 💰 

Diskusjon 

20 000 
5000 - dekke tapt inntekt 
smittevern 
utstyr TURLUR (styrer selv) 
10 000 -  sosialtiltak (mer tilrettelegging enn vanlig pga korona) 
-den strengeste posten 
 
sosiale tiltak: 

- slenger ballen til arrkom 
- vi kommer med forslag (rush, lunsj) 

Konklusjon 
TurLUR styrer selv (NB: akebrett) 
Slack hvor forslag gis 
Arrkom tar  hånd om de sosiale tiltakene.  

Handlingsplan Finne aktiviteter og utstyr pengene bør brukes på (turLUR, arrkom) 

Sak 3:  Kollokvie/vennespleising Innmelder: Ninni 
Tid: 10 min 

Bakgrunn 
Samfundet hadde stor suksess med vennespleising (1200 påmeldte). 
Det er også et stort behov for kollokviesamarbeid 

Diskusjon 

Suksess - men også litt trist 
Kan vi ha noe lignende? Vi dekker lunsj, kaffe, bolle osv. 
kollokvier som settes sammen (et veldig spredt studie) 
skille på sosialt og fag 
Hvor mye skal vi planlegge 

- bare gruppe eller mer? 
smitte  

- kan møtes digitalt 
- de velger selv hvor de vil møtes 



 
 

 
 

 
 

Konklusjon Sette sammen grupper 
Navn + fagkode 

Handlingsplan Faglig: Thomas oppretter et spørreskjema og sender det ut 
sosialt: positive til det, men venter litt 

Sak 4:  Kontoret  Innmelder: Ninni 
Tid: 5 min 

Bakgrunn 
Smittevern ved oppussing. HS har tilgang, men kan det brukes til 
smått sosialt? Komitéarbeid m.m. Tidligere personalansvarlig pleide 
å kjøre medarbeidersamtaler f.eks. 

Diskusjon 

Skal kontkom få tilgang? 
Ja 
Hva kan vi bruke tilgangen vår på?  

- kan gå fint? brukes til småting 
- Bare oss eller kan vi ta med folk  -  verv-arbeid og evt alene 
- max anntall? sitteplasser til 6-7 ish bare 

munnbind? 
- vurdere situasjonen 

Konklusjon 
Kontkom får tilgang 
Vi kan bruke kontoret til verv-arbeid og være der alene.  
max antall = 7 

Handlingsplan Ninni fikser tilgang til kontkom  

Sak 5:  Sosialt med styret Innmelder: Ninni 
Tid: 10 min 

Bakgrunn 
Det begynner å bli på tide at vi blir bedre kjent utenfor styremøter. 
Noen tanker om hvordan? 

Diskusjon 

Vil gjøre noe sosialt 
hva er folk med på? 

- tur 
- møtes inne 
- drikke? 

Konklusjon Vi gjør noe sosialt sammen. 

Handlingsplan Erle lager doodle 

Sak 6:  Bilder og tekst til komiteer Innmelder: David 
Tid: 2 min 

Bakgrunn Alle komitemedlemmer skal sende inn tekst og bilde, slik at vi kan få 
det på nettsiden. 

Diskusjon må sende inn bilde og tekst til Dave  

Konklusjon  



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Handlingsplan Alle sender inn til Dave så fort som mulig (frist ut februar) 

Sak 7:  Oppdatering Spanky-Drive Innmelder: Sander 
Tid: 5 min 

Bakgrunn Driven er blitt oppdatert og organisert  

Diskusjon Sander viser frem oppryddinga  

Konklusjon Organiseringen er i gang 

Handlingsplan Del din undergruppe med deg selv  
Legg inn info som er relevant for styret å ha tilgang på  

Sak 8:  Grafisk ansvarlig hos Redaksjonen 
Innmelder: 
Bendik 
Tid: 5 min 

Bakgrunn Redaksjonen vurderer å skaffe en grafisk ansvarlig, men hvem kan vi 
spørre? Og hvordan? 

Diskusjon 
Hvem? noen ideer?  
Amalie kanskje?  
sende ut forespørsel? 

Konklusjon Amalie er interessert  
Søker flere 

Handlingsplan Bendik sender ut på facebook 

Sak 9:  Navn på sak  

Bakgrunn  

Diskusjon “Hva som diskuteres, referent skriver her” 

Konklusjon  

Handlingsplan  

Eventuelt kommet opp under møtet 

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

Smittevernmiddel, 
kontoret - Ørjan ninni sender mail / vi kjøper inn 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
● 3 min over tiden 

 

Styreband, spanskrør, 
kontoret - Ørjan skal være der 

Korona, mutert virus i 
omløp i Trondheim. 
-Svein 

kan komme nye restriksjoner 

Håndtering av E-post til 
hele styret -Sander 

alle får mailer som ikke angår alle sammen 
legg ut på slack 

Fysiske møter? -Svein JAAAA (opp til komiteene hvordan de gjør det) 

Handlingsplan videre 

Saksnr. + Navn Handlingsplan 

sak 1 - Alle 
Alle setter seg  inn i saken og kommer med tilbakemelding  på 
slack 

sak 2 - Arrkom (Amalie), 
turLUR(Svein), alle  Bestemme hva pengene skal brukes på (kom med forslag) 

sak 3 - Thomas Sende ut invitasjon til kollokviespleising 

sak 4 - Ninni fikser tilgang til kontoret for kontkom 

sak 5 - Erle (alle) Vi finner på noe sosialt - Erle fikser doodle 

sak 6 - Alle  Send inn bilde og tekst til David (til nettsiden) 

sak 7 . Alle Dele sin drive-undergruppe med seg selv (evt opprette) 

sak 8 - Bendik Sende ut etterspørsel for grafisk ansvarlig  

Møtekritikk 


