
Styremøte 12. okt
Hovedstyre i Spanskrøret 2021

________________________________________________________________________

Dato: Doodle

Sted: Zoom

Ordstyrer: Ninni

Referent: Erle

Tilstede:

Fraværende: Thomas og Amalie

________________________________________________________________________

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige møte

Ja.

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Ninni Litt UKA ting, og tatt igjen skole

Erle Vært på fylla.

Sander Nyter “høstferie”.

Amalie

Thomas

Mats Nyter ikke høstferie. har hatt besøk av familie

Bendik Afternoon-tea. lyx.

Svein Husker ikke. Skole.



Dave Tryna på el-sparkesykkel og drukket (samtidig?).  mye
skole.

Jørgen

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

ris (alle) ikke være nok på kontoret

ros (sina) få  med 1. klasse på fotballkamp

ros (mats) et eller annet

Oppdatering rundt vervarbeid

Navn Oppdatering

Ninni
Rektor

Kontakt: Kjellern, NTNU, andre linjer, ordnet med tilganger

Erle
Inspektør

Skrevet søndagsinnlegg, lagt ut på sosiale medier.

Sander
Økonomi

Skaffet støtte til soundbar, registrert betalinger, rapportert støtte, osv.

Amalie
Personalansvarlig

Thomas
Faglærer

Mats
Kontorsjef

Klargjort kontoret til “Høstferie på kontoret”. Montert møbler. Kjøpt
Soundboks (råskap) med Svein.

Bendik
Bibliotekar

Er i prosessen med å ferdigstille høstens første utgave.

Svein Kjøpt lavvo. Jobbet med regnskap og sørge for at folk betalt



Gymlærer kontingent. Vært med å kjøpe råskap av typ 100% med Mats

David
IKT-ansvarlig

Ikke så mye. Samlet inn studentnr.

Sina
Elevrådsleder

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Saker

Sak 1:  Samarbeid med Realfagskjelleren Innmelder: Ninni
Tid: 30 min

Bakgrunn
3 representanter fra Kjellerstyret kommer for å snakke om kontakt,
synlighet, rekruttering, forventningsavklaring og  evt. kontrakt.

Diskusjon Blitt litt manglende kontakt det siste året.



Hva skal vi gjøre for å gjenopprette kontakten og aktiviteten med kjellern?
- I fjor: noen som ikke ble tatt opp, hvorfor? Ikke bra, tar tak i det nå. En kontrakt kan

sikre at slike ting ikke skjer igjen. Gjør det vanskeligere for kjelleren å si nei.
Hva kan bedre rekruttering og synlighet?

- Arrangere noe sosialt, hvor det prøver å rekruttere
- Mer på sosiale medier
- Vi i styret er flinke på å fronte styret

Kjeller-Åpent
- har pleid å bli lagt ut på facebook-siden/ instagram
- Må være en i styret som legger det ut.

Corona
- falt litt gjennom
- mistet noe kontakt

Informasjonsflyt
- er ikke lengre noen i styret
- Nestleder bør ha ansvar for dette.

Kulturkontakt
- Nestleder

Bruke kjelleren som et lokale for fester
- har pleid å ha: noe i fadderuka, inn/ut-fest, halloween, kråkeluren, luremus, strikk og

drikk
- fritt for spanskrøret å booke for egen åpning når som helst

Gode på å bruke det som lokale, men ikke på fredagsåpent
Lov til å komme rett fra trening til kjelleren?

- de diskriminerer ikke på lukt.

Quiz?
- 1 gang i måneden?

Legger ut om en fredagsåpent

- i løpet av høsten
- Alle i styret prøver å dra og får med seg folk.
- November?

Arrangementer lages senest søndag i uka som kommer
- ingen booking av bord lengre

Opptak samtidig som linjeforeningen:
- legge ut på facebook i samme tidsrom
- Ha det sammen med komité-opptaket

Suppleringsopptak
- Kjøre det i gang nå?
- Gi folk en frist.

Kjellern-dag på kontoret
- Sette av en dag på kontoret for info

Snakke masse om kontoret og arrangere ting.
Premier League-seminar
G-nach?

Konklusjon

Vi må arrangere noe der snart
- sende melding til ledere av undergrupper/kor om  at dette er

mulig

Opptak etter jul

Kjeller-dag på kontoret



Handlingsplan

Erle: Skriv inn kulturkontakt i stillingsbeskrivelsen til inspektør.
Finne en dato for når vi vil gjennomføre et arrangement der (styret inviterer en fredag).
Thomas: Arrangere quiz

Kjelleren sende kontrakt - deretter svarer vi

Sak 2:  Lager Innmelder: Ninni
Tid: 15 min

Bakgrunn Overtatt lager av Nabla. Delta vil ha? Avklare. Avtale møte?

Diskusjon

Delta-medlem er her for å diskutere med oss.
Hva skjer?

- Vi trenger plassen for utstyr som per nå ikke har noen plass.
- Mye forvirring - vi flyttet ikke inn så tidlig som delta trodde.

Prøve å få et møte med areal-ansvarlig
- mulig å dele lageret
- Spanskrøret får et annet areal og delta utvider sitt
- Espen Fjærli(???)

Vi er bare to linjeforeninger som står her, foran et lager, med et ønske om litt mer plass.

Konklusjon Vi er enige.
Kasper sender mail til areal-ansvarlig for å prøve å få til et møte.

Handlingsplan Mats, Ninni og Kasper møtes videre.

Sak 3:  Åre Innmelder: Ninni
Tid: 10 min

Bakgrunn Pris. Påmelding.

Diskusjon

Pris: 2730,- ish, 3000 med buss
Kan selge skikortet på “Åre kjøp og salg”

Billig å leie ski

Bør få ut påmelding så fort som mulig. Helst i løpet av de neste 2 ukene.

Må reklamere mye på sosiale medier.

Amalie og Andrea er ansvarlige og har sikret billett til Åre.
Buss blir bestilt snart-  er vel egentlig bare å gjøre så vi får satt pris?

Det er dyrt, kjipt. Er det mulig å presse ned prisen?

ikke lengre samkjørt med erudio.

NB: Betalingsfrist om 3 dager (!)

Konklusjon Det er veldig dyrt for mange

Handlingsplan

Amalie: bestille buss og få ut påmelding
Amalie: sende mail og høre om det er mulig å redusere prisen (kostet 1900 for 2 år siden).
Sander: Send melding til Ina og hør hva som er forskjellen på VM-området og Åre By og
hvordan det har blitt gjort tidligere.
Sander sjekker kjøpsbetingelser.



Digital påmelding. Link deles i arrangement + 1. klasse kull + 2. klasse kull-gruppe

Sak 4:  Immball Innmelder: Ninni
Tid: 5-10 min

Bakgrunn Er vi i rute? Er det åpne vors hvor alle kan være med?

Diskusjon

Arrkom har møte på søndag.
- Ninni og Jørgen skal ha tale

 
Når skal folk komme?

- sende ut ulike tidspunkt til ulike vors.
- Legge det ut på arrangementet/ sende melding til de som har vorset

Sina og Aurora blir konferansierer - arrkom fikser

Budsjett til pynt?
- Det ordner seg

Aktiviteter?
- bingo
- bordlapper
- luremus/kråkeluren/lurveleven
- Eksterne synger fader abraham?

Åpne vors:
- Luremus/kråkeluren
- Sendt melding - det skjer

Fått 30-50 ekstra plasser
- Hva gjør vi med dette?
- 40

Noen i  styret på kaste folk ut fra lokalet 18 og 02
- ble bestemt ved forrige møte

Konklusjon Gøy.

Handlingsplan Sander sørger for at budsjettet til arrkom funker (til pynt).
40 ekstra plasser.

Sak 5:  Utveksling workshop Innmeldere: Mats
Tid: 5 min

Bakgrunn
Vi bør prøve å gjøre det lettere for luringer å ta utveksling og finne
nyttig informasjon, siden NTNU ikke gjør det.

Diskusjon Fagkom ser på dette.



Konklusjon

Handlingsplan

Sak 6: Generalforsamling Innmelder: Ninni
Tid: 20 min

Bakgrunn Vi må sette dato og sende ut innkalling snart.

Diskusjon 17. - 18. november
Insta-runde

Konklusjon

Handlingsplan

Ninni sender ut innkalling innen 26. okt
Ninni skriver i slack
Alle begynner å se på vedtekter
Alle MÅ uppe promoteringsgame for styrestillinger
Erle fikser insta-runde

Sak 7:  Skomme SKOM-referat Innmelder: Ninni
Tid: 5-10 min

Bakgrunn Hva tenker vi om det SKOM har respondert på av sakene våre?

Diskusjon Fint om folk leser gjennom referatene.
De er en utrolig god ressurs.

Konklusjon

Handlingsplan Alle leser referatene deres og skriver på slack om det er noe.

Sak 8:  Julebord og æresmedlemskap Innmelder:
Tid: 5 min

Bakgrunn Folkets hus - 6. november

Diskusjon

Det er booket
6.  november
catering-mat

- julemat
- vegansk alternativ

Få ut påmelding
Pris???

Buss kl. 02 + at den kommer tilbake for å hente de som rydder.
Styret har ansvar for å rydde.

Amalie kan ikke komme:
- finne noen i arrkom

Æresmedlemskap



- har noen fra i fjor som ikke ble delt ut.
- dobbelt opp
- styret fra i fjor får dele ut de som ble bestemt da

- vi sender ut ny nominasjon

Konklusjon

Handlingsplan
Sander: ser på budsjett
Amalie: få ut påmelding og pris, finne noen i arrkom som tar ansvar for julebordet
Ninni: sender ut nominasjon til æresmedlemskap

Sak 9: 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)

Nøkkel til postkasse Spørre gamle styret

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

sak 1 - alle egt.

Erle: Skriv inn kulturkontakt i stillingsbeskrivelsen til inspektør.

Finne en dato for når vi vil gjennomføre et arrangement der (styret inviterer en fredag).
Thomas: Arrangere quiz



Kjelleren sende kontrakt - deretter svarer vi

sak 3 Amalie: bestille buss og få ut påmelding

sak 6

Ninni sender ut innkalling innen 26. okt
Alle begynner å se på vedtekter
Alle MÅ uppe promoteringsgame for styrestillinger
Erle fikser insta-runde

sak 8
Sander: ser på budsjett
Amalie: få ut påmelding og pris, finne noen i arrkom som tar ansvar for julebordet
Ninni: sender ut nominasjon til æresmedlemskap


