
Saksliste for styremøte nr. 6
Hovedstyre i Spanskrøret 2021

________________________________________________________________________

Dato: Doodle

Sted: R90

Ordstyrer: Ninni

Referent: Erle

_______________________________________________________________________

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Ninni Prøver å ta igjen mye skole + prøve  å komme seg over
todagers

Erle ikke gjort så mye

Amalie Mye skole og fyll

Dave mye fylla og mere skole

Sander går greit! har fått sykkelen sin frastjålet

Bendik Fått store gnagsår og kjøpt seg FIN mattebok

Svein ok +

Thomas

Jørgen Hyttetur

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Jørgen ris - ikke vært med på løpekonkurranse

Jørgen ros - mail til newcastle



Amalie ros - Kino

Sander ros - pengemannen

Jørgen heftig fadderrekruttering

Oppdatering rundt vervarbeid

Navn Oppdatering

Ninni
Rektor

Vært i dif. (veldig mange) møter.
Hadd webinar for nye søkere på studie
sendt masse mail

Erle
Inspektør

søndagsinnlegg

Sander
Økonomi

Søkt og fått penger

Amalie
Personalansvarlig

mailet som en gud - håper det skjer mye

Thomas
Faglærer

???
Kontorsjef

Bendik
Bibliotekar

Delt ut vitnemålet
startet på ny utgave

Svein
Gymlærer

Amazing race
søkt om penger

David
IKT-ansvarlig

Jobber med nettsiden

Jørgen
Kontaktlærer

Fått MASSE folk til å melde seg som faddere
Fadderseminar

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?



Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Saker

Sak 1:  Kontorsjef Innmelder: Ninni
Tid: 20 min

Bakgrunn Vi mangler kontorsjef. Det må vi gjøre noe med.

Diskusjon

Hvordan skal valget gjøres?
- 3 kandidater

Skal:  styret velge, ekstraordinær generalforsamling, la komiteen velge?
Må følge vedtektene.  Hva er mest ryddig og mest effektivt?
velge ut en midlertidig leder?

Konklusjon ekstraordinær generalforsamling

Handlingsplan Ninni sender ut innkalling og saksliste.
Ninni  fikser.

Sak 2:  Åpning av kontoret
Innmelder:
Kontkom
Tid: 5 min

Bakgrunn Medlemmer av kontkom ønsker åpning før ferdigstilling.

Diskusjon

Kanskje vente til en leder er innsatt
Må ha max antall
Må ikke hindre den endelige åpningen

- kanskje fjerner det litt presset om å få det ferdigstilt.



Konklusjon Ikke åpne enda  - fokus på oppussing

Handlingsplan nada.

Sak 3:  Rekker vi noe påskekos? Innmelder: Ninni
Tid: 5 min

Bakgrunn Få til noe koslig før ferie

Diskusjon Vaffelsteking
- onsdag 24

Konklusjon Vaffel - Spør sosialkomiteen til Omega om vaffelrøre - Andreas (Leder) har godkjent

Handlingsplan Amalie og arrkom har hovedansvar (erle hjelper til)

Sak 4: Opptakstur Innmelder: Svein
Tid: 5 min

Bakgrunn Må søke innen 31.mars om dato

Diskusjon Hvilken uke:  36, 35, 38

Konklusjon prioritert: 36, 35, 38.

Handlingsplan Svein sender mail

Sak 5:  Generalforsamling r-kjelleren Innmelder: Svein
Tid: 5-7 min

Bakgrunn
R-kjelleren har generalforsamling den 24.03.21 kl 16:15 og ønsker å
invitere 2-3 av oss. Sted R1

Diskusjon Hvem kan?

Konklusjon Erle og Amalie drar

Handlingsplan VI drar

Sak 6:  SR1001 - Innføring i forsvarlig bruk og moralsk behandling av
spanskrør

Innmelder: Svein
Tid: 10 min

Bakgrunn Svein

Diskusjon 12.03.2021

Konklusjon Aldri mer 12. mars

Handlingsplan



Sak 7: STORT antall faddere
Innmelder:
Jørgen
Tid:

Bakgrunn 74 påmeldte faddere

Diskusjon

Kan det bli litt overkjøring mtp antall faddere i forhold til fadderbarn?
Kompensasjonsfadderperiode - mange som har meldt seg på for å få en ny fadderuke
skal noen ikke få bli faddere? hvem, og hvordan skal utvelgelsesprosessen foregå

Konklusjon Må prøve å kutte ned litt.

Handlingsplan Jørgen sender ut hva det faktisk vil si å være fadder - er du motivert?

Sak 8:  Navn på sak Innmelder:
Tid:

Bakgrunn

Diskusjon “Hva som diskuteres, referent skriver her”

Konklusjon

Handlingsplan

Eventuelt kommet opp under møtet

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

sak 1 - Ny kontorsjef Ninni fikser

sak 3 - påskekos Amalie og Erle fikser

sak 4 - opptakstur Svein sender mail

sak 5 - generalforsamling
realfagskjelleren Amalie og Erle drar

sak 7 - fadderopptak Jørgen legger ut innlegg


