
Styremøte 12
Hovedstyre i Spanskrøret 2022

________________________________________________________________________

Dato: 21.09.22

Sted: D1-102

Ordstyrer: Erle

Referent: Amalie

Tilstede:

Fraværende:

Runde rundt bordet - tas muntlig

Hvem Kommentar

Erle

Amalie V

Linnea

Jørgen

Sina

Håkon

Olav

Amalie

Andrea

Heidi

Sten

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Ros Sten — (Dobbel)Konferansier



Ros Andrea — Immball

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Erle LL-møte (noen som kan dra på mandag 18.15?), mye
mail om dagen, tilgang til kontoret, litt dilldall om
opptakstur, vedtektsendringer

Amalie V Opptakstur, mail og sikkert mykje anna

Linnea Innbetaling immball, purringer<3, kategorier vipps,
vedtektsendringer, +div faktura og sånt

Jørgen Kontkom møte, vask og rydd på kontoret, fiksa
bongpermen, fiksa lista på utsiden av kontoret, chatta
med vaktmester om låsen på kontoret, kakebaking til i
morgen

Sina Komitemøte, møte med chris og trude, komt litt lenger i
utvekslingsmøte, quiz neste torsdag og foredrag tirsdag

Håkon Komitemøte, nye medlemmer har fått tilgang til sida.
Siste dråpene faller på plass, mangler noen bilder og
alle søndagsinnlegg, i tillegg til noen skjema og noe
grafisk så kan vi snart si oss fornøyd.

Olav Hatt møte med komitéen forrige uke og tatt inn nye
medlemmer. Sosialkveld med komitéen i morgen ;)

Amalie Vært på tur med Turlur. Arrangert første
volleyballtrening. Fiksa nye tekster og bilder til nettsida.
Tatt opp nye til komitéen, hatt første møte og fordelt
ansvar.

Andrea Arrangert immball- gikk helt OK:) Hatt et par
arrkom-møter, svart på litt mail, Åre er i boks!! Ooooog
hadde sosialkveld på mandag, veldig kos

Heidi Leve livet:) Evaluering



Sten Konferansier på immball! Litt møter, blæsta i kullgruppa!

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Jørgen Glemmer salt ja

Håkon og olav ikke vise seg på bordet på sitt eget immball nei

Olav miste eget spanskrør (x5) ja (x1)

Amalie ikke være på bordet nei

Håkon ver utafor...why? ja

Alle i styret (utenom
andrea, erle og sten) Ikke være tilstede på lurveleven sin opptreden nei

Dobbelspank til
amalie S Vær utvist av vekter ja

Håkon og erle ikke være på scenen på immball ja

Håkon Ditche bordet for dama ja

Håkon Miste spanskrøret ja

Andrea Miste spanskrøret ja

Håkon betale seint til eget immball ja

Saker

Sak 1:  siste sjekk før opptakstur Innmelder: Erle
Tid: 20 min

Bakgrunn Opptakstur skjer

Diskusjon

Konklusjon Blir bra!



Handlingsplan We fix!

Sak 2:  Vedtektsendringer Innmelder: Erle
Tid: 15 min

Bakgrunn Regnskap vedtektsendring

Diskusjon

valgmøte, økonomi møte, jan til jan regnskapsår, vedtektsendringer bare på valgmøte,
budsjetteringsperiode med gamle og nye styrer 1.-31. januar

Skom:
- økonomimøtet bør være ca i midten av februar grunnet frister for å sende inn vedlegg,

sakslister osv.
- presisere før saken at om endringen godkjennes, tres den i gang med en gang, og det

vil ikke da bli tatt opp noe budsjett eller regnskap på årets generalforsamling.

Konklusjon Må bare endre noen smådetaljer, så sendes vedtektsendringen inn

Handlingsplan Erle og Linnea fikser

Sak 3:  Sosialt med Salt og erudio Innmelder: erle
Tid: 10 min

Bakgrunn Det er vår tur å arrangere sosialt med Salt og Erudio!

Diskusjon
Cavasøndag - møtes ca 17 på barmuda?
Kjelleren før?
doodle

Konklusjon Ja kjør

Handlingsplan Amalie fikser

Sak 4:  merch, pris Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn

Diskusjon

Gensere — 300kr per pers
T-skjorte — 150kr per pers

Ny stand dag — kanskje høstferien? uke 41

Konklusjon

Handlingsplan

Sak 5:  Åre, pris
Innmelder:
Andrea
Tid: 5 min



Bakgrunn Må bare spikre en pris

Diskusjon

Buss plass til 82, soveplass til 88

Blir mest sannsynlig for under 3000kr

2850kr for medlem og 3000kr for ikke medlem

Sammen med placebo og kaaanskje erudio

Konklusjon

Handlingsplan

Eventuelt kommet opp under møtet

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

“Skal stå tom før møtet”


