
 

Referat styremøte 26.01.2021 
Hovedstyre i Spanskrøret 2021 

________________________________________________________________________ 
 

 

Dato: 26.01.2021 - 18:15 

Sted: Zoom 

Ordstyrer: Ninni 

Referent: Erle 

_______________________________________________________________________ 

 
 Ja. 

 
 
 

 

 

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

Runde rundt bordet 

Hvem  Kommentar 

Ninni ski i dag - GØY  

Erle later som jeg fortsatt har ferie  

Svein strukturert hverdagen  

Jørgen trener, spiser og sover - har møtt folk fra oslo så sitter 
hjemme 

 

Amalie jobbet med skole - hatt første lab  

Sander Prøver å ta igjen litt skole - er mye hjemme 
fryser 

 

Thomas Har vært på  skolen for første gang i år!!!   

Dave shit - skolen er i gang.... 
møte med enter (veit ikke kor tallet inni der e) 

 

Ørjan Kommer til trondheim (wihuuu)  

Bendik Går mange turer og leser mye 
bruker ikke mobil så mye  

 



 

 

 

 
 
 
 
Oppdatering rundt vervarbeid 

Ris/ros 

Hvem R(i/o)ses for hva 

Dave gir ris til 
seg selv 

For å ikke legge ut story på insta 

Amalie (ros) Laget instastory til Thomas 

Ørjan, Amalie 
og Dave (ros) 

enter opplegg 

Svein gir ros til 
seg selv  

for å stille opp på egen frokost 

Erle (ros) søndagsinnlegg 

Navn Oppdatering 

Ninni 
Rektor 

Møte med NYNUs Fysikkstudio, økonomikurs (for linjeforeninger) og 
litt flere møter. E-post. 

Erle 
Inspektør 

Søndagsinnlegg, bestilt styregensere, snakket med fotografer,  

Sander 
Økonomi 

Gjort opp rundt penger brukt i fadderuka (undersøkes enda). Fikk 
regning for kurs i fjor - har vi fått penger? Sendt inn søknad om støtte 
(korona-potten). 

Amalie 
Personalansvarlig 

Holdt litt styr på komitéopptak - oppdateringer på insta-stories og 
innlegg på fb:) Pluss jobba m/ Ørjan og Dave om ent3r kveld 
forberedelser 

Thomas 
Faglærer 

Diskutert organiseringen av ditt og datt. Fagkom og NTNU 
Fysikkstudio samarbeid. 

Ørjan 
Kontorsjef 

Vært på kontoret og gjort seg opp noen meninger. 

Bendik 
Bibliotekar 

Venter litt på at en komité skal komme på plass. Sendt ut meldinger til 
potensielle medlemmer angående noen ideer. Laget instastory og 
vært kreativ.  

Svein Søkt om støtte til frisbee’er. Sendt inn årsmøtereferat for Spanskrøret 



 
 

Spanks 

 

 
 

 

 
Saker 
 

Gymlærer Idrett til Brreg. Rekruttert folk til idkom.  

David 
IKT-ansvarlig 

enter-elevkveld arbeid. Sett på komité-opptak og jobbet med 
rekruttering  

Jørgen 
Kontaktlærer 

Sendt meldinger til potensielle fadder-gruppeledere. Lagt ut instastory 

Hvem Grunnlag for spank Tas den? 

   

   

   

   

   

Styrets forslagskasse 

Hva Hva har kommet inn? 

KTV forslag til hvordan stillingen som tillitsvalgt legges frem. 

  

Sak 1:  Begynne å arrangere ting? Innmelder: Ninni 
Tid: ?? 

Bakgrunn Bør vi begynne å prøve å få til sosiale plattformer? Akedag?  

Diskusjon 

Finne på noe hvor corona-regler også kan opprettholdes. 
Mulig å få til noe, men må følge rettningslinjene. 
Kan uansett planlegges - kommer alltid til å komme nye tiltak. (Kan alltids avlyses) 
Kommer folk til å møte opp? Må kanskje markere oss uansett. 
Viktig for de som ikke har så mange de møter ellers. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Akedag i høgskoleparken?  

Konklusjon Kjører akedag!! 

Handlingsplan Svein lager arrangement. 

Sak 2:  ID-arealet Innmelder: Ninni 
Tid: 3 min 

Bakgrunn Orientering. Bruk og ansvar. 

Diskusjon litt forvirring rundt ID-arealet. 
Vi har ikke noe med det å gjøre. 

Konklusjon Ikke vårt ansvar. 

Handlingsplan henvise videre om man får spørsmål. 

Sak 3:  KOMITÉOPPTAK Innmelder: Ninni 
Tid: 30-40 min 

Bakgrunn Ta opp komitémedlemmer.  

Diskusjon Gå gjennom  lista og bestemme hvem som skal med.  

Konklusjon Alle må ta opp medlemmer 

Handlingsplan 
Lage en intern slack for hele spanskrøret 
Bestemme hvem som skal være med mtp andrevalg. 
Svar på slack 

Sak 4:  Passord Innmelder: Ninni 
Tid: 10 min 

Bakgrunn Ikke alle har sendt inn, de som har sendt har kommet på ulike 
steder. Tar en kort runde og sikrer at vi har alle. Endre på felles. 

Diskusjon må endre passord  

Konklusjon endre passord 

Handlingsplan alle sender Ninni nye passord 
dave fikser mail  - alle får hver sin 

Sak 5:  Styrenavn Innmelder: Ninni 
Tid: 5 min 

Bakgrunn HS pleier å ha et navn. Hva skal vi kalle oss? 

Diskusjon Forslag: 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

på slack 

Konklusjon må finne på et navn 

Handlingsplan alle kommer med forslag 

Sak 6:  Hvor mye penger brukte vi på fadderuka 2020? 
Innmelder: 
Sander 
Tid: 5 min 

Bakgrunn Vi må dokumentere at vi har brukt opp støtten vi fikk 

Diskusjon Har vi brukt opp pengene vi har fått. Vi ligger litt bak  skjema. Kan pengene fortsatt brukes? 

Konklusjon Må se på og føre opp hva som er brukt.  

Handlingsplan Jørgen må se på regnskap fra i fjor. 
Sander sender inn og finner ut hva som er igjen.  

Sak 7: Filorganisering for styret og undergrupper 
Innmelder: 
Sander 
Tid: 15 min 

Bakgrunn Litt kaos, greit om alt er tilgjengelig for alle i styret 

Diskusjon 

organisere drive litt bedre, slik at alle har tilgang på  dokumenter som kan være nyttige. 
Skal alt være tilgjengelig for alle? Nei, men mer enn nå. Mer åpenhet.  
team-drive (en delt drive som alle har tilgang til.) Lage en mappe til  hver under 
spanskrøret-driven. 

Konklusjon Lage en gruppe til hver.  

Handlingsplan Sander rydder litt på driven. Lager et system for hver rolle.  

Sak 8:  logo pdf? Innmelder: Erle 
Tid: 2 min 

Bakgrunn det finnes pdf 

Diskusjon det finnes 

Konklusjon ok. 

Handlingsplan Ninni og Svein leter litt 
png ligger i Slack hvis det funker 

Eventuelt kommet opp under møtet 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
● itj nå. 

 

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

 “Skal stå tom før møtet” 

  

  

  

  

Handlingsplan videre 

Saksnr. + Navn Handlingsplan 

Ninni - forslagskasse Svare på  mail fra Bjarte 

Sak 1 - Svein Lage arrangement for akedag 

Sak 3 - Alle-Ninni og Erle 
Sende meldinger og bli enige om komitémedlemmer. 
Ninni lage intern slack. 

sak 4 - Alle send nytt passord til Ninni 

sak 5 - alle komme med forslag til styrenavn 

sak 6 - Sander og Jørgen Penger rundt fadderuka 2020(organisere og svare på mail) 

sak 7- Sander (alle 
etterhvert) Organisere drive - lage en mappe for hver rolle.  

Møtekritikk 


