
Referat styremøte 11.01.21 
Hovedstyre i Spanskrøret 2021 

________________________________________________________________________ 
 

Dato: Doodle 

Sted: Zoom 

Ordstyrer: Ninni 

Referent: Erle/Amalie 

 

Tilstede: Alle 

Fraværende: Ingen    

________________________________________________________________________ 

 

 
 Ja 

 
 
 

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

Runde rundt bordet 

Hvem  Kommentar 

Ninni hatt en laaaang juleferie og lest masse bøker. Vært 
usedvanlig sprek 

 

Erle feiret jul, stått på skøyter og ski, kost seg hjemme.  

Sander hørt masse podcast og koblet elektrisk anlegg i 
kjelleren 

 

Amalie Vært lenge hjemme, men er nå tilbake i favorittbyen. 
Vært med familie 

 

Thomas Bakt brød, that`s it.  

Ørjan Vært hjemme på ferie og spist masse god mat, mens 
han har sett på tv.  

 

David Hadd en fin ferie og feiret nyttår.  

Svein Jobbet mange helligdager, sovet ute og lest monsen  



 

 

sin selvbiografi 

Bendik Hadd SKIKKELIG ferie  

Jørgen Sett mye sport på tv. Spist mat, trent litt  og slappet av 
mye.  

 

 

 

 
 
 
 
Oppdatering rundt vervarbeid 

Ris/ros 

Hvem R(i/o)ses for hva 

Dave og Svein  dele ut pepperkaker 

Thomas god til å svare på slack og doodle 

Svein Strava 

  

  

Navn Oppdatering 

Ninni 
Rektor 

Sendt inn oppdatert registermelding til Brønnøysund. Svart på e-post. 
Ordnet kalender. Ordnet tilgang til nettbank. Fikset romres-tilgang.  

Erle 
Inspektør 

Kommet seg inn på slack. 

Sander 
Økonomi 

satt seg inn i hva det vil si å være økonomiansvarlig 

Amalie 
Personalansvarlig 

quiz på insta, sett på hva som skal planlegges, snakket med Emma 
om erfaringer 

Thomas 
Faglærer 

Logget inn på google og slack 

Ørjan 
Kontorsjef 

 

Bendik 
Bibliotekar 

 



 
 

Spanks 

 

 
Saker 
 

 
 

Svein 
Gymlærer 

Fullført regnskap Spanskrøret Idrett 2020 og budsjett 2021. Avholdt 
årsmøte Spanskrøret Idrett, valgt nytt styre. Fått de nye draktene til 
Spanskrøret Idrett. Geleidet Spanskrøret til strava seier!! 

David 
IKT-ansvarlig 

sett litt på mail 

Jørgen 
Kontaktlærer 

snakket litt med frida, avtalt overtaksmøte, kommet seg inn på teams 

Hvem Grunnlag for spank Tas den? 

Alle fordi man ikke har noen spanks ja 

   

   

   

   

Sak 1:  Møtekotymé Innmelder: Ninni 
Tid: 10 min 

Bakgrunn Repetere hvilke tegn vi har på møter 

Diskusjon 

1 finger = innlegg 
2 fingre = replikk 
“timeout tegn” = til dagsorden (saksopplysning) 
# = forslag 
kroket pekefinger = spørsmål  
jazz hands = enig/backer/bra/hurra 

Konklusjon gått gjennom 

Handlingsplan forstått 

Sak 2:  Brønnøysundsregistrering Innmelder: Ninni 
Tid: 10 sek 

Bakgrunn Alle må sende meg navn og personnummer 



 
 

 
 

 
 

Diskusjon Bra jobba, alle klarte det. 

Konklusjon  

Handlingsplan  

Sak 3:  Opplysningsdokument Innmelder: Ninni 
Tid: 3 min 

Bakgrunn Forslag: Lage et dokument med navn og kontaktinfo til alle i styret 
med allergener, nummer osv osv.  

Diskusjon lage dokument? lurt å ha 

Konklusjon vi gjør det  

Handlingsplan erle fikser  

Sak 4:  Slack, Gmail, Drive, Insta, Facebook, Kalender osv. Innmelder: Ninni 
Tid: 15  min 

Bakgrunn Alle inne? Spørsmål? Bytte passord. 

Diskusjon 

Hva skjer med mail til tidligere kontorsjef? 
noen som ikke er inne på gmail? Mange som ikke er inne 
ikke inne på spanskrøret sin drive: sander, dave, ørjan, bendik, amalie 
jobber med å få inn alle  
Hva skal postes på facebook, ikke for mye  

Konklusjon 
Det må bli opprettet en ny mail 
Komme seg inn på mail osv. så fort som mulig 
Thomas har ekstra ansvar for spanskrøret faglig 

Handlingsplan 

Dave og Kristine fikser en ny mail 
snakk med forgjenger og endre passord og gi det nye passordet til Ninni 
ta kontakt med Ninni for å komme seg inn 
Ninni skal gi folk tilgang på facebook 

Sak 5:  Forventningsavklaring Innmelder: Ninni 
Tid: 30 min  

Bakgrunn Hva forventer vi av hverandre? 

Diskusjon 

Ninni - forventer av seg selv at hun skal møte opp i  tide. lære mye nytt i løpet av et spennende 
år, mye arbeid. DRITGØY. 
Hva forventer du av vervet? 
Svein: mer aktivitet utover året, bli bedre på å delegere 
Dave: spennende og utfordrende verv hvor man lærer mye. Rekruttere nye medlemmer til 
IT-komite 
Ørjan: utfordrende, litt opp og ned, litt skummelt, men positivt innstilt 
Amalie: bli kjent med nye folk, ha det morro, få til mange arrangementer (digitalt og  ikke)  
Sander: gjøre det meste av jobben selv, spennende, gå i pluss, jobbe kjapt  
Jørgen: mye arbeid utover våren, en flink komite som bidrar, bra fadderuke 



 
 

 
 

Erle: Ikke vær redd for å spørre Erle om du trenger hjelp. Potet. GØYY! 
Bendik: gitt ut noen SYKT bra utgaver  av vitnemålet, en fin komite, gleder seg til fysiske møter, 
et fint år, pliktoppfyllende  
 
Hva forventer vi av hverandre? 
Ninni: svarer på meldinger, møter opp, gjør sine arbeidsoppgaver, stille  spørsmål, tørre å 
diskutere, at vi er snille med hverandre, bli en god gjeng, få til noe sosialt, møte opp på det 
spanskrøret arrangerer. 
Ørjan: ris og ros til hver sin tid, samhold og ærlighet. 
Svein: Møter på tiden, respekt, si fra om det blir for mye, spør om hjelp, si fra om du kommer 
for sent, profilbilde på slack. 
Amalie:  backer Svein, vær saklig når man diskuterer viktige ting, blir godt kjent, ha tillit til 
hverandre. 
Sander: enig med Svein når det kommer til å komme på tida, effektive på møter, gjør det man 
får til og tør å spørre om hjelp. 
Jørgen: snakke opp arrangementer, ha det artig - det gjør jobben  lettere, svar og reager på 
innlegg. 
Erle: enig i det som er sagt, spør om hjelp, vær ærlig, ha respekt for hverandre, støtte 
hverandre. 
Bendik: “alle over”, tydelig kommunikasjon, bli gode venner, sosialt, få ting gjort.  
Dave: Gir hverandre gode tilbakemeldinger som bidrar til bedre drift. 
 
 

Konklusjon  

Handlingsplan  

Sak 6:  Styreditt og styredatt Innmelder: Ninni 
Tid: 15 min 

Bakgrunn Styredaljer, styrebilder, styregenser 

Diskusjon 

Skal  vi ordne med gensere? 
daljene er blitt stjålet, bestille nye  
bilder - vanskelig akkurat nå, men blir nok ikke bedre mtp korona situasjonen 

- 4 backer å ta det nå heller enn å  vente 
 

Konklusjon 
Bestille daljer (koster rundt 75) 
Se på gensere - Erle (Ikke til Svein) 
Ta bilder 

Handlingsplan 
Erle fikser 
Slack innlegg om genser 
Fikse fotograf/dato osv til styrebilder - Erle 

Sak 7:  Tur uke 34/35/36 Innmelder: Svein 
Tid: 2-3 min 

Bakgrunn Ønsker ny tur, sted utvist<33333 

Diskusjon 

Snøhetta i fjor, prøve å få til noe i år også 
September er no-go pga mye som skjer, og etter det blir litt seint 
passe på at det ikke kollidere med opptakstur/ immball 
Slutten av august? - 27.-29. august? 
Våren? -- litt vanskelig mtp eventuelle koronaresriksjoner 



 
 

 
 

 
 

Immatrikulering 16. august 
Kanskje starten av september også evt ta opptakstur senere 

Konklusjon Vil definitivt ha tur, så må bare fikse dato 

Handlingsplan Fiks endelig dato  

Sak 8:  ENT3R elevkveld Innmelder: Ninni 
Tid: 10 min 

Bakgrunn Digital kveld for elever. Vi skal ha “stand”. Hva skal vi gjøre? Hvem 
tar ansvar? 

Diskusjon Elevkveld 27. jan. 
Briefing 14/15 jan. 

Konklusjon David, Ørjan og Amalie tar ansvar.  

Handlingsplan  

Sak 9:  Komitèopptak  Innmelder: Svein 
Tid: 5 min  

Bakgrunn Når skal vi kjøre komitèopptak? 

Diskusjon 

Hvordan skal ordningen være mtp hvor mange komiteer man kan være med på? 
- lettere med færre i en komite mtp delegering osv 
- alle burde få være med på minst én 
- kanskje ha minst to alternativer sånn at det ikke blir overflow på en enkeltkomité 
- siste ord om hvem som “kommer inn” i en komite er opp til komiteleder basert på hva 

den enkelte studenten har skrevet om interesse og tid 
 
om man må skrive to alternativ blir man garantert en plass 
 
tips fra svein! send mld til studenter som står mellom to komiteer og hør hva de virkelig har 
lyst/tid til! 

Konklusjon 
Vi sender ut fredag! 
Som tidligere - lov å ha lyst på bare én komite, men mulighet for å ville søke om flere - 
oppfordre 

Handlingsplan Ørjan og Ninni reviderer kontkom-beskrivelse. 
Amalie fikser (copy paste fra drive) 

Sak 10:  Discord Innmelder: Ninni 
Tid: 7 min 

Bakgrunn Få alle inn. Viktig sosial kanal! Bør brukes mer dette semesteret! 

Diskusjon 
Få litt mere aktivitet på discorden - veldig fin plass å kunne ta evt lunsjpause eller bare prate 
med en eldre/spørre spm om evt 
LURdo har server! — Spill og chill, hver tirsdag og torsdag 



 
 

 

 

 

Konklusjon Spre litt ordet om discord serveren! — Opprette kullrom? 

Handlingsplan Tenk litt på det, og spre litt ordet til medstudenter 
Kanskje nevne det litt i neste utgave av vitnemålet? 

Sak 11:  Kontoret<3 Innmelder: Ninni 
Tid: 10-15 min 

Bakgrunn Stengt? Åpne med begrensing? Møblering! EM-nr. 

Diskusjon 

Nytt kontor! 
Skal vi holde helt stengt? Eller ha det litt åpent, evt 2 personer lov, kanskje kaffeservering 

- ikke ha åpent mtp smittesituasjonen i Trondheim! 
- stengt inntil videre - iallfall ut januar 
- benytte oss av januar med møblering og sånt! 
- få hjelp med kontkom!! gjør det litt opp til dem, også evt ta det ut til resten i 

linjeforeninga 
- Forslag: spleis. Sikkert mange som vil ha fint kontor. 
- Økonomi og budsjett. Søke midler. Kartlegge. 

Konklusjon 
Alle send inn EM nr til Ninni for tilgang til kontor 
Sander og Ørjan - se på hvor vi kan søke på midler, feks Sit, IE og NV fakultetene 
Spleis om det trengs ekstra! 

Handlingsplan  

Sak 12: Kurs - Hvordan engasjere og aktivere på virtuelle møter Innmelder: Ninni 
Tid: 2 min 

Bakgrunn 
Onsdag 27. januar kl 16:15-18:00. Anbefaler alle som skal planlegge 
noe digitalt i år og bli med. 

Diskusjon 
Fått mail fra NV fakultetet  
link til mail sendt på slack 
Samme kveld som ENT3R kveld 

Konklusjon Mail med link til å melde seg på finnes på slack! Bare å melde seg på:)#¥ 

Handlingsplan  

Eventuelt kommet opp under møtet 

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

Adventsquiz [Amalie] gir 2. plass seieren (en pose sjokkis) 

Evaluering 2020 [Ninni] Se på i planlegging. 

Økonomioppdatering 
underveis i året [Svein] Ønskelig med månedlig oppdatering fra Sander. 

  



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

Handlingsplan videre 

Saksnr. + Navn Handlingsplan 

sak 3, Erle lage et opplysningsdokument  

Sak 4, Dave og Ninni 
(Alle) 

Dave fikser en ny mail 
snakk med forgjenger og endre passord og gi det nye passordet til Ninni 
ta kontakt med Ninni for å komme seg inn på ulike arenaer 
Ninni skal gi folk tilgang på facebook 

Sak 6, daljer, bilder, 
gensere 

Erle fikser: 
Slack innlegg om genser 
Fikse fotograf/dato osv til styrebilder  

Sak 7, Svein Finn dato til tur  

sak 8, Dave, Ørjan og 
amalie  Elevkveld enter  

Sak 9, Ørjan, Ninni, 
Amalie 

komiteopptak: 
Ørjan og Ninni reviderer kontkom-beskrivelse. 
Amalie fikser (copy paste fra drive) 
Sendes ut fredag 

Sak 10, alle Tenk litt på det, og spre litt ordet til medstudenter 
Kanskje nevne det litt i neste utgave av vitnemålet? 

Sak 11, Sander, Ørjan og 
Ninni 
(Alle) 

Alle send inn EM nr til Ninni for tilgang til kontor 
Sander og Ørjan - se på hvor vi kan søke på midler, feks Sit, IE og NV fakultetene 
Spleis om det trengs ekstra! 

Alle Send inn EM-nummer til Ninni 
Logge inn på egen og spanky-drive 

Møtekritikk 


