
Styremøte 1
Hovedstyre i Spanskrøret 2022

________________________________________________________________________

Dato: 11.01.21

Sted: Zoom

Ordstyrer: Erle

Referent: Amalie

Tilstede: Erle, Amalie, Andrea, Olav, Jørgen, Håkon, Linnea,

Amalie, Sina

Fraværende: Heidi

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Erle Jul!! Kosa sej med fri, ski og hygg! Rolig og deilig<3
Starta litt opp med skole og linjeforeningsstæsj

<3333

Amalie V Akkurat det samme. Feira jul, vært hjemme. slappa av. <3333

Linnea Feira jul hun og! Og sett en hel halv forelesning!!!! Og
jobb da:)

<3333

Jørgen Feira jul, vært på granca og antakelig fått korona på
den laaange reisa!

<3333

Sina Vært hjemme og feiret jul, jobbet og slappet av! Litt
sjokk nå når skole er på’n igjen da

<3333

Håkon Samme som resten! Tatt litt pause! Ingen granca tur
her, men kost seg med snøen mens det varer!

<3333

Olav Vært hjemme og kost seg med julefeiring! Fått sansen
for ski også, så har tatt med de opp til trondheim og
håper på bedre vær!

<3333

Amalie Vhilla i jula, og gått litt ski! Ferdig med spanskrøret
genseren!! Imponerande

<3333

Andrea Også feira jul… Kort juleferie pga sein eksamen:/ Vært
på tur til Drammen, chilla og spilt mye animal crossing!!

<3333

Heidi



Oppdatering rundt vervarbeid - sparer denne til
neste gang

Saker

Sak 1:  passord, mail, infodeling osv. Innmelder: Erle
Tid: 15 min

Bakgrunn
Få alle inn i disk, facebook, lage egen mappe hvor vi deler info, slack,
instagram, endre passord

Diskusjon

Vi fikser nytt passord slik at alle får logget seg inn på spanskrøret mailen!
- litt basic opplæring: følg med, bytt passord osv osv
- på hovedmail er bl.a logo, referat, sakslister osv

Tilgang til insta og facebook også!

Konklusjon We fix

Handlingsplan

amalie fikser nytt passord til instagram og sender ut på slack
Alle må snakke med avtroppende om dere ikke er logget på styrerolle mail

- oppdater passord
- send nytt passord til erle
- lag en mappe på spanskroret driven til deres verv/undergruppe

Erle fikser at alle har redaktørtilgang

Sak 2:  ENT3R - elevkveld Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn 1. februar - skal vi delta?

Diskusjon Vi må ha ca. 3 stk til å stå på stand — ca 8 minutter per gruppe. litt om spanky og noe gøy

Konklusjon

Hvem er med?
- Olav
- Erle
- Jørgen
- Amalie

Handlingsplan Erle svarer på mail, vi planlegger nærmere hva vi vil finne på.

Sak 3:  infobilde om spanskrøret på stripa Innmelder: Erle
Tid: 5 min

Bakgrunn A5 ark om hvem vi er på stripa

mailto:spanskroret@gmail.com


Diskusjon Alle linjeforeninger skal ha et infoskriv på stripa, vi må fikse!
- hvem er vi? hva gjør vi? + bilde og logo

Konklusjon

Handlingsplan Andrea ser på om det er A5 eller A3, også kan Linnea og Amalie S hjelpe med å fikse!

Sak 4:  Komitéopptak Innmelder: Erle
Tid: 30 min

Bakgrunn Starte opptaket til de ulike komiténe

Diskusjon
Over nyttår er alle komitéer nullstilt, så vi må få litt komitémedlemmer

- Vi må få flere komitémedlemmer
- Hype på instagram!

Konklusjon

Handlingsplan

Lage nytt google form — like en typ mal fra ifjor i driven
- vi gjør dette underveis i møtet

- navn
- mobilnr
- årstrinn
- 1. valg
- 2. valg
- Burde vi ha 3? hvor mange skal være oblig? bare 1 eller både
- Legg ut mandag 17/1 og frist søndag 6/2

Alle går inn på drive og oppdaterer/godkjenner skriv om komiteen (Frist for å fikse 15/1)

Instagram
- intro/innlegg, litt gøye bilder/videoer

- siste uken før påmelding stenger
- Innlegg tidligere, så story evt senere
- Send inn bilder/skriv til Amalie V, så fikser hun
- Fikse introer -- vi fikser dette ila uka (send bilder til Amalie)

https://forms.gle/rJYT3ZZETJCR8rvM6

Se litt underveis slik at du som komitéleder har litt overordnet kontroll og vi vet hvilke komitéer
vi evt på hype

Sak 5:  Hva ønsker vi å arrangere fremover? Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn
åre er blitt avlyst :(( så hva gjør vi istedenfor? akedag, skidag, skøyter,
tur?

Diskusjon

Vi må finne på noe!! Spesielt siden Åre er avlyst.
- akedag?
- skøyter?
- skidag?
- noe i bymarka?

- aking, bål, litt diverse aktiviteter så alle har noe å gjøre!

Det kommer nok en storm, så må muligens vente
- ikke nå til helgen, men vi finner en dato når vi kommer dit (feks 23/1)

https://forms.gle/rJYT3ZZETJCR8rvM6


- bruke litt ideer fra årelekene vi egentlig skulle arrangere
- må se an på restriksjoner mtp drikkeløyve osv

Konklusjon 23. januar - aktivitetsdag

Handlingsplan Andrea ser på det og lager et utkast med ca 5 poster (2stk fra styret på hver post)
Andrea fikser arrangement på facebook

Sak 6:  ny spankeansvarlig + navn Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn
Må ha en person som følger opp spansks + bli enige om pris
Styret pleier å ha et navn

Diskusjon

Vi må ha en spanke-amsvarlig
- Jørgen melder seg frivillig heh (til og med fått erfaringsskriv fra Svein)

Hva skal en spank tilsvare?
- 20kr

Styrenavn
- Vi må ha dette i bakhodet! Kom på noe gøy
- fikser slack tråd, så får vi ha ny avstemning om sån 1-1,5 måne

Konklusjon Jørgen har ansvar for styr på spanks
Spank = 20kr

Handlingsplan Amalie fikser slack tråd til navn, og resten brainstormer

Sak 7:  Åpent kontor
Innmelder:
Jørgen
Tid: 5 min

Bakgrunn
Kontorsjef har havnet i karantene, siden det ikke er noe komite enda
bør vi ha en løsning der styret hjelper til med å holde kontoret åpent

Diskusjon

Jørgen er i karantene, så resten av styret må stille opp så ofte som mulig med trakta kaffe og
en åpen dør på kontoret! Spesielt nå i starten av semesteret så folk vender seg til åpent kontor!

- SKOM har fått tilgang og har lovt å hjelpe

Konklusjon Sitt på kontoret om du kan!! Inviter vennene dine<3

Handlingsplan Alle sitter på kont og Jørgen skal fikse ny lapp med oppdaterte navn, mail og tlf

Til neste gang

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

Alle Send passord på styre-mail + personnummer til Erle



Sak 1

amalie fikser nytt passord til instagram og sender ut på slack
Alle må snakke med avtroppende om dere ikke er logget på styrerolle mail

- oppdater passord
- send nytt passord til erle
- lag en mappe på spanskroret driven til deres verv/undergruppe

Erle fikser at alle har redaktørtilgang

Sak 2 Erle svarer på mail, vi planlegger nærmere hva vi vil finne på.

Sak 3 Andrea ser på om det er A5 eller A3, også kan Linnea og Amalie S hjelpe med å fikse!

Sak 4

Lage nytt google form — like en typ mal fra ifjor i driven
- vi gjør dette underveis i møtet

- navn
- mobilnr
- årstrinn
- 1. valg
- 2. valg
- Burde vi ha 3? hvor mange skal være oblig? bare 1 eller både
- Legg ut mandag 17/1 og frist søndag 6/2

Alle går inn på drive og oppdaterer/godkjenner skriv om komiteen (Frist for å fikse
15/1)

Instagram
- intro/innlegg, litt gøye bilder/videoer

- siste uken før påmelding stenger
- Innlegg tidligere, så story evt senere
- Send inn bilder/skriv til Amalie V, så fikser hun
- Fikse introer -- vi fikser dette ila uka (send bilder til Amalie)

https://forms.gle/rJYT3ZZETJCR8rvM6

Se litt underveis slik at du som komitéleder har litt overordnet kontroll og vi vet hvilke
komitéer vi evt på hype

Sak 5 Andrea ser på det og lager et utkast med ca 5 poster (2stk fra styret på hver post)
Andrea fikser arrangement på facebook

Sak 6 Amalie fikser slack tråd til navn, og resten brainstormer

Sak 7 Alle sitter på kont og Jørgen skal fikse ny lapp med oppdaterte navn, mail og tlf

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Alle Har ingen spanks fra før… dårlig Ja

Olav + Håkon ikke møte opp til kaffe + julekos runde på campus O: Ja
H: Ja

https://forms.gle/rJYT3ZZETJCR8rvM6





