
Styremøte 3
Hovedstyre i Spanskrøret 2022

________________________________________________________________________

Dato: 13. februar

Sted: R80/zoom

Ordstyrer: Erle

Referent: Amalie

Tilstede:

Fraværende:

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Erle Skole, byggrevy, Tromsø!!

Amalie V corona og isolasjon:) jippi

Linnea skole, bursdag, levanger!

Jørgen Skole og fylla! Litt sliten, men går greit om dagen!

Sina Mest skole, blitt friskere fra corona. SPist mye god mat!!

Håkon Ikke så mye, venter på sin tur med korona! Var ute i
helga for gjenåpning!

Olav Skole og skole! Litt fyll.

Amalie Skole, akedag:) Er på hytta!

Andrea Har corona:O Byggrevy, litt shame men dgb. eller har
det gått i skole og friuke!

Heidi Hyttetur! Lab og skole osv osv

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Alle
komitéledere

Stories!! Sjukt gøy!! Alle e so flinke



Alle flott styre! ros fra mange:)

Erle Ros for å fikse vafler til instauka!

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Erle vært i møte med LL, og nv-gangen, laget intern-slack,
svart på mail

Amalie V Fiksa litt av hvert på insta, søndagsinnlegg, møte med
NV fakultetet.

Linnea Vært på regnskapskurs, sett på søknader om støtte og
sendt dokumentasjon på støtte, betalt div.

Jørgen Ordna komiteopptak, fikset kviteringsskjema for
NV-nøkkelen og fiksa div. på kontoret

Sina Planlagt quizer, tatt opp komité, planlagt foredrag med
salt og erudio(1.mars, prøvd søke cash)+ litt sosialt for
komitéene. Første komitémøte neste søndag

Håkon Oppdateringer på nettsida, kalender, møtereferat og
andre småting. Tatt opp komitemedlemmer

Olav Tatt inn komitémedlemmer. Første møte nå på tirsdag!
Snakka litt m Linnea ang. søking av støtte osv.

Amalie Regnskapskurs, søknad om støtte til utstyr til jente
fotballag, tatt opp komité og planlagt møte

Andrea Tatt opp komité, møte neste uke, bytta datoer på
stipendpils, maila massevis

Heidi Vært på møte med de andre NV-faddersjefene, søkt
støtte til volleyballturnering, tatt opp komité



Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Amalie Mandagsinnlegg Ja

Jørgen Tomt for kaffekopper på kont Ja

Amalie Åpne zoom lenke for sent til møtet idag. Ja:(

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Senere sak Senere sak

Saker

Sak 1:  Evaluering Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn tilbakemelding fra evaluering

Diskusjon

Vi fikk sendt ut evaluering forrige møte.
- for det meste positivt!

- fornøyde, bra sosialt miljø osv:)
- Hva kan endres for at alle skal føles mer inkludert

- flere arrangement, typ lavterskel
- litt mer åpent tilbud for alle, føles “lukket til en viss grad”

- her er vi på vei, men må forbedres!
- problemet er kanskje heller at vi ikke får tak i de som vanligvis ikke kommer
- noen syns det er litt stort fokus på alkohol
- Noen savner typ bedpres - Sina kan snakke om det med fagkom
- Samarbeid med andre linjeforeninger kan forbedres
- Mangler “noe” på kontoret.. heh denne får Jørgen tenke litt på
- Noen føler de ikke ble tatt på alvor mtp å føle seg utenfor i fadderuken
- Noen som har følt på grensen på å ha blitt trakassert



Førsteklassesamling planlegges:)
- ha flyers og info om typ neste arrangement der

Konklusjon

Vi gjør alt vi kan for å ha mange arrangement lavterskel og ikke, og for å hype opp og inkludere
alle. Presisere ikke drikkepress. Spesielt for faddere/eldre LURinger, vi skal være en
linjeforening for alle, og vi må gjøre en skikkelig innsats for dette. Forventningsavklaringer før
fadderuka og opptakstur.

Handlingsplan

Sak 2:  Opptakstur, ball, turlur Innmelder: Erle
Tid: 5 min

Bakgrunn
2. sept =
9. sept =
16. sept = ball

Diskusjon Dette spørs veldig på når vi får hytta til opptakstur. Festningen skjer, så helst opptakstur helgen
9. september. Flere er med på opptakstur enn topptur.

Konklusjon

Handlingsplan Amalie og amalie tar hovedansvar for opptakstur, og Amalie V sender mail.

Sak 3:  Taushetserklæring innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn Hva skal den inneholde?

Diskusjon

Kanskje spesifisere at enkelte ting skal holdes hemmelig mtp ønske.
Negative tilbakemeldinger bør ikke “spres”, vi som styremedlemmer skal være trygge for alle
medlemmer.
Navn holdes hemmelig. — Spesielt om det omhandler enkeltpersoner.
Opptakstur er hemmelig for de som ikke har tatt opptak.
Ta det litt fortløpende.

Konklusjon

Handlingsplan Erle formulerer et skriv og sender ut til oss, vi signerer.

Sak 4:  Komite-opptak Innmelder: Erle
Tid: 15 min

Bakgrunn
Hvordan har det gått?
Noen usikkerhetsmomenter?

Diskusjon

Vi har tatt opp komitéer!
Sina: Har gått greit! Tror det blir en bra gjeng:) (10 stk, flest førsteklasse med også litt andre)
Olav: Flott gjeng, 15 stk<3 1 usikkerhet, men tolkes som at han bare vil være med i to komitéer
Håkon: Tatt opp 7 stk, 5 på første og 2 på andre!! Flest førstiser og 1 5. klassing. god gjeng<3
Andrea: 14 stk:) Fin str, prøver å finne litt ut av forventningsavklaringer osv. god blanding av
førstiser og 2. klassinger og Dave



Heidi: 13stk med Heidi, kanskje litt stor gjeng, men blir nok bra!
Jørgen: 20stk inkl Jørgen. Litt stor komité, men ser positivt på det!
Amalie: tatt opp de fleste. ish 19 stk, to som ikke er i trondheim hele året, men ordner seg. litt
ulike arbeidsoppgaver utenfor verv, men en god blanding med mange ulike mennesker! Har
troa!

Konklusjon Vi har endelig komitéer<3 sykt kos

Handlingsplan Legg til medlemmer og styret i internslack!

Sak 5: bilder og tekst til komiteer Innmelder: Erle
Tid: 5 min

Bakgrunn Påminnelse

Diskusjon

Alle komitéledere må få bilder og en introtekst fra alle komitémedlemmer. Det ligger ute fra ifjor
på nettsiden, send medlemmene deres dit for inspo! Send til håkon

Send også alt dere har av komitébilder, bildene på nettsiden er utdatert…. håkon fikser<3

Word dokument!!

Konklusjon We fix

Handlingsplan Alle spør om dette fra komitémedlemmer og sender inn word dokument til Håkon!

Sak 6:  Studiebarometeret Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn
Overordnet tilfredshet med studieløpet

- 2. dårligst

Diskusjon

Egentlig ingenting med oss å gjøre, mer faglig og praksis osv osv…….. Men vi kan jo reflektere
og se hva vi kan gjøre for å være hjelpsomme for våre medlemmer. Snakk med fakultet og alle
som kan gjøre noe for å få frem at spesielt praksis er problematisk.

Kanskje arrangere noe spesielt for de som er/har vært i praksis. De trenger en ekstra god klem
eller noe<3

Konklusjon Opplysningssak

Handlingsplan

Sak 7: Sosialt med styret Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn må gjøre noe gøy sammen

Diskusjon
Vi vil møtes!!
middag/drikking/byen/osvosv hva vil vi?

- inn/ut fest

Konklusjon



Handlingsplan Doodle om møte som kræsjer med quiz på work work - Erle
doodle om samling - litt lowkey, brainstorming - Amalie

Sak 8:  Hemmelig arrangement og vårfest: oppdatering
Innmelder:
Andrea
Tid: max 5 min

Bakgrunn Avgjørelser er tatt, kun for å informere og eventuelt få innspill

Diskusjon

Vårfest:
- snakk om å flytte til fredag, men det går visst ikke alikavel. blir lørdag
- alt er i orden

Hemmelig arrangement:
- radisson royal garden er booket - 250 plasser!
- Fått pris til lokale osv osv
- Fikser til styrevors, blir nok å invitere eksterne!! (hvem vil vi invitere?:))) )

- hele styret til erudio og SALT
- Hype-uke uka før?
- pluss 1?

Konklusjon Masse gøy planlagt!! yayy

Handlingsplan

Sak 11:  Navn på sak

Bakgrunn

Diskusjon “Hva som diskuteres, referent skriver her”

Konklusjon

Handlingsplan

Eventuelt kommet opp under møtet

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

Stipendpils

Kræsjer med SKOM sitt møte etter det ble flytta til torsdag. Skal vi
bytte til fredag slik at det kan brukes som et “vors” til at de som
kommer evt kan dra ut på byen senere. Håkon og Sina stiller
hvertfall, Sina som edruansvarlig.



Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

2 Amalie og amalie tar hovedansvar for opptakstur, og Amalie V sender mail.

3 Erle formulerer et skriv og sender ut til oss, vi signerer.

4 Legg til medlemmer og styret i internslack!

5 Alle spør om dette fra komitémedlemmer og sender inn word dokument til Håkon!

7 Doodle om møte som kræsjer med quiz på work work - Erle
doodle om samling - litt lowkey, brainstorming - Amalie

Møtekritikk

●


