
Styremøte 5
Hovedstyre i Spanskrøret 2022

________________________________________________________________________

Dato:10.03.22

Sted: Kjøkkenet

Ordstyrer: Erle

Referent: Amalie

Tilstede:

Fraværende:Jørgen

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Erle Vært på jub og litt div. revyer. Mye skole, lab hele tida.

Amalie V Revy, dratt hjem tidlig fra revy, mye vondt, for lite skole,
mye chilling

Linnea Også vært på revy (veldig gøy på chemikalen!), stakk
innom etterfesten til volleyballturneringa. Ellers skole
osv.

Jørgen

Sina For det meste prøvd å gjøre skole, mne mye annet som
skjer for tiden. Tiden har gått veldig fort.

Håkon Revy og skole, men alt blir ei stor mølje

Olav Revy og anna stas, og skole. Kommer ikke på noe
mere atm. Litt for tidlig.

Amalie Revy, volleyballturnering! Og fått mer fast jobb som
passer lett inn i den ikke i det hele tatt opptatte livsstilen

Andrea Revy, lite fritid, jobba litt, lab. Dagene går i ett. Var på
volleyballturneringa, starta rævva, ble mindre rævva til
slutt.

Heidi Nedprioritert skole, for litt revy og sosialt og alt mulig.
Vinterkurs med Røde Kors!



Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Ris Alle som kom for seint til møtet

Ros Amalie, volleyball

Ros Sina, foredrag om elever utsatt for overgrep

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Erle Møte med LL. mail, mail og mere mail. Bestilt daljer.

Amalie V Litt av hvert PR, mer og mer mail og
ekstærnarrangement og søndagsinnlegg!

Linnea Søkt støtte til IKEA og SIT, betalt forsikring og div
annet, vært på møte med Andrea. Fått innvilget støtte
fra NV (aktivitetsdag, maleutstyr og volleyball til
fadderuka)

Jørgen

Sina Arrangert foredag, planlagt litt sosialt med erudio/SALT
+ fellesquiz start april, sendt mailer

Håkon Hatt møte med webkom, prøvd å holde en utdatert
nettside oppdatert.

Olav Fått ferdig (nesten) alle tekstene til Vitnemålet. Gjøre
grafisk arbeid de neste dagene. Søkt FUL om penger til
trykk av 1 og 2.utgave. Hatt sosialkveld med komitéen
:))

Amalie Gjennomført volleyballturneringa og en buldre-kveld.
Fått støtte til fotballag til jentene. Planlagt turer med
turlur. Laget kalender for mars. Hatt sosialkveld med
idkom.

Andrea låvefest nesten i boks, bursdag nesten i boks men
mangler småting. Ikke fått til sosialkveld. Mulig



post-praksis fest.

Heidi Hatt komitemøte og sosialkveld. Satt plan og booka
utesteder til fadderuka.

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Olav Audacity til å møte opp 3 kvarter seint til quiz Ja

Jørgen, Andrea, Sina Ikke legge inn komitéinfo i tide Ja

Amalie Falle av stol under revy Ja

Amalie Sovne på dass under revy Ja

Amalie Falle av stolen Ja

Linnea Gi bort styrebånd Ja

Håkon Ikke kunne “skåle-sangen” Nei

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Slack

Opprette tips og triks (anonymt), slack for alle i spanskrøret ikke bare
komite

Vi lager en invite link til slack som sendes ut på facebook (Kull
grupper også)

Saker



Sak 1:  En psykt vanlig uke Innmelder: Erle
Tid: 15 min

Bakgrunn
Vi har skrevet under intensjonskontrakt.

- legge ut på insta
- få til noe “ekstra” for medlemmene våre den uka?

Diskusjon

Hvor og hvor mye skal vi legge ut?
- Insta — kanskje litt mer lavterskel og “gøy”

- Logo og timeplan som innlegg — Søndag
- Små stories ila uka

- Søndagsinnlegg

Hva kan vi arrangere som noe smått ekstra?
- Vassfjellet tirsdag
- Stipendpils onsdag
- Gutta har paint’n’sip på torsdag

Konklusjon We fix

Handlingsplan

Innlegg på instagram — Søndag — logo, hva de arrangerer, hva vi arrangerer
Stories hver dag av tema og hva som er gøy
Vassfjellet tirsdag
Stipendpils onsdag
Gutta har paint’n’sip på torsdag
Hackathon fredag

Sak 2: 17. mai Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn
Vanlig med frokost på skolen

- Hva tenker vi?

Diskusjon

Gå i tog 1300
Skal vi finne en park/takterasse?
På skolen, men alkoholfritt?
Leie lokale? Nei.

Konklusjon

Handlingsplan Vi ser an om drikketillatelse og tar det derifra

Sak 3: Opptakstur Innmelder: Erle
Tid: 5 min

Bakgrunn - Hvordan ligger vi an?

Diskusjon Ikke fått svar på mail. Litt krise. Vi må sende purremail

Konklusjon

Handlingsplan Vi maser



Sak 4: felles areal på nytt campus Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn Infosak + gjøre oss opp en mening

Diskusjon
Nytt bygg og innvendig riving av stripa osv osv osv
Vi stiller oss positive til at det blir bygd nye fellesareal, men vårt kontor ligger ganske
strategisk an allerede, så blir litt dumt å flytte kontoret.

Konklusjon

Handlingsplan Vi har tanker, men mye er bare sånn vi må se an ifht hva resten gjør

Sak 5: Økonomi Innmelder: Erle
Tid: 5 min

Bakgrunn
Har alle satt seg litt inn i saken?

- Sander kommer gjerne for å forklare

Diskusjon Vi vil gjerne ha en forklaring fra Sander. Vanskelig å sette seg helt inn i det og ha egne
meninger uten å skjønne hva det går ut på

Konklusjon

Handlingsplan Vi spør om Sander kan komme innom et styremøtet

Sak 6: Tillitsvalgte Innmelder: Erle
Tid: 20 min

Bakgrunn Samarbeid

Diskusjon

Besøk av Anette og Martin!
Vil bare ha litt dialog mellom oss, siden vi begge vil jobbe for at alle LURinger skal ha en best
mulig studietid!
De har kontortid mandager 13-14, men vil gjerne låne kontoret i steden

- Anette skriver et innlegg om denne oppdateringen
Noe de kan ta med videre; Penger!!

Konklusjon

Handlingsplan Kontortid mandager 13-14 på kontoret. Innlegg om dette fikser Anette som vi kan godkjenne

Sak 7: Sosialkveld
Innmelder:
Amalie
Tid: 5 min

Bakgrunn Sosialkvelden blir 27/3, hva vil vi gjøre?

Diskusjon

Kvelden søndag 27/3
- drink kveld

- 2-og-2, Amalie V randomizer par
- bestille pizza
- litt småtteri av ekstærn kultur
- litt drikke, så ser vi an hva vi vil videre



- hos amalie v
- kanskje cava søndag
- festklær, ikke galla

Konklusjon

Handlingsplan Vi møtes 27/3 søndag. drink kveld 2-og-2, bestille mat, se an videre

Eventuelt kommet opp under møtet

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

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

1

Innlegg på instagram — Søndag — logo, hva de arrangerer, hva vi arrangerer
Stories hver dag av tema og hva som er gøy
Vassfjellet tirsdag
Stipendpils onsdag
Gutta har paint’n’sip på torsdag
Hackathon fredag

2 Vi ser an om drikketillatelse og tar det derifra

3 Vi maser

4 Vi har tanker, men mye er bare sånn vi må se an ifht hva resten gjør

5 Vi spør om Sander kan komme innom et styremøtet

6 Kontortid mandager 13-14 på kontoret. Innlegg om dette fikser Anette som vi kan
godkjenne

7 Vi møtes 27/3 søndag. drink kveld 2-og-2, bestille mat, se an videre



Møtekritikk

●


