
Styremøte 22. september
Hovedstyre i Spanskrøret 2021

________________________________________________________________________

Dato: Doodle

Sted: Zoom

Ordstyrer: Ninni

Referent: Erle

Tilstede:

Fraværende: Thomas, Sina

________________________________________________________________________

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige møte

Ja

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Ninni Gøy med immball igjen

Erle Immball og skole

Sander Vet ikke. Andre verv og skole hovedsakelig

Amalie Immball, fått seg 2!!! jobber

Thomas

Mats Surdeig - funka ikke

Bendik Gøy på opptakstur, dagene går i ett

Svein Fotball, lesesalplass

Dave Immball, opptakstur og andre verv



Jørgen Fotball og jubileum. Mistet spanskrør

Sina

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

amalie vaksine med ballkjole

Svein opptakstur

Sander betalingsopplegg

dave munnbind og “i fix”

Dave (Ris) Siste utgave av vitnemålet på nettsida

Jørgen evaluering av fadderuka

Oppdatering rundt vervarbeid

Navn Oppdatering

Ninni
Rektor

Møter. Deltatt på arrangement. Godkjent betalinger. Mail.

Erle
Inspektør

Søndagsinnlegg, opptakstur, arrangementer
Svart på masse mailer. Åpnet “søppelpost” på spanskrøret sin mail

Sander
Økonomi

Registrert betalinger til månen og tilbake. Sendt mail til folk som ikke
skjønner ting. Svart på mail fra folk som ikke skjønner ting. Søkt om
penger til lydplanke til kontoret.

Amalie
Personalansvarlig

Immball, Åre, julebord. Styrevors i boks.

Thomas
Faglærer

Mats
Kontorsjef

Kjøpt hylle. Søkt om penger til soundbox. Fikset projektor

Bendik
Bibliotekar

Hatt post på opptakstur. Spiste middag med redaksjonen +
redaksjonsmøte i går! Neste utgave er i gang.

Svein Søkt om penger. Planlagt opptakstur. Innerdalen Tur



Gymlærer

David
IKT-ansvarlig

Møtt opp på eventer, gjennomført post på opptakstur, fikset issues
som har kommet opp (for det meste hehe).

Jørgen
Kontaktlærer

Hatt evaluering av fadderuka blant både faddere og fadderbarn. Gitt
videre ansvar for lur kull 2021 + kastet ut folk, middag med faddkom

Sina
Elevrådsleder

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Amalie
for å dundre løs under vers 5 av nu klinger når det står
i sangen at det er adagio

Ja

Erle Ikke fjerne fadderkom på suppleringsopptak Ja

Amalie Forsøke å knekke et spanskrør Nei

Amalie Glemte spanskrør for eksternarrangement Ja

Dave Glemte alt til eksterntarrangement Ja

Dave Kasta ut av eksternarrangementer Ja

Jørgen Er ikke stolt nok kråkemedlem Nei

Mats Rotete kontor Ja

Dave Dobbeltmoral Ja

Jørgen

for å krangle høylytt om drikketempo, hvem som har fått
sin del av vinen, og hvem som skulle og burde ha kjøpt
en øl til hvem under taler og underholdning

Ja

Mats

for å krangle høylytt om drikketempo, hvem som har fått
sin del av vinen, og hvem som skulle og burde ha kjøpt
en øl til hvem under taler og underholdning

Ja

Jørgen for å antakelig ha lagt igjen Spanskrøret i taxien i helga Ja

Amalie for å legge spanskrøret igjen helt ubeskytta ute Ja



Dave
for i et forsøk på å få en mer gledelig estetikk på daves

spanskrør, å knekke den i et massivt uhell Ja

Dave Etterlatt Eirins navn som på styremedlemmssiden Ja

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Lager Vil vi ha lagerplass

Saker

Sak 1:  Evaluering av fadderukene
Innmelder:
Jørgen
Tid: 10 min

Bakgrunn Har blitt sendt ut evaluering

Diskusjon

Oppsummering:
Fadderbarn:

- Informasjon (noen synes det har vært bra, noen ikke)
- stort sett fornøyd (over middels)
- Enkelttilfeller av drikkepress
- Noen synes det har vært lagt opp til litt mye drikking
- Noen ble ikke lagt til i snapgruppe
- 14% droppet noen arrangementer grunnet blant annet manglende smittevern
- mye positivt: navnefest, hybel til hybel, speed-friending, volleyball

Konklusjon Mye bra, noe å ta med seg til neste år

Handlingspl
an

Jørgen: Skriv om erfaringene i erfaringsskrivet
Alle sjekker evalueringen



Sak 2:  Komitéopptak
Innmelder:
Ninni
Tid: 20 min

Bakgrunn Gå gjennom.

Diskusjon Laget et regneark med oversikt.

Konklusjon Opptaket er stengt.

Handlingspl
an

Alle komiteledere legger til de nye medlemmene i grupper, slack osv.
Alle må få minst én komité.

Sak 3:  Åre
Innmelder:
Ninni/Amalie
Tid: 10 min

Bakgrunn Blirre? Når? Alt i orden?

Diskusjon

Er på saken (samtidig med erudio)
Uke 3-4 (23. - 27. januar)
Plass til 80 stk
gjenstår litt planlegging (tar det med komité)

Konklusjon Det er bestilt.

Handlingspl
an

Amalie (med komité):
Få ut arrangement med dato
Bestille buss
Betaling (avtales med Sander)

Sak 4:  Immball + styrets rolle på IMMBALL

Innmelder:
Amalie/Ninni
Tid: 5-10 min

Bakgrunn Mykje som skjer, og ej e stressa:-)

Diskusjon

Orden på hvem som kommer.
Mange på venteliste (18).
Fikset lokale til styrevors.
Må være ute til 02.00
Vi må ta med alt fra styrevorset.

Sina er konferansier
Fadderbarnas tale: Jørgen fikser

Styret sin rolle: Pass på. Hjelp til. Ikke drikk FOR mye.



Konklusjon

Få folk ut (ansvar): Dave og Mats (Sander i backup)
Sina er konferansier
Fadderbarnas tale: Jørgen fikser
Faddernes tale: noen fra arrkom

Handlingspl
an

Høre med Thon hotel prinsen om det er plass til flere.
Bestille immball til neste år (undersøke litt priser).

Sak 5: Opptakstur

Innmelder:
Ninni/Svein
Tid: 30 min

Bakgrunn
Evaluering

Diskusjon

- De fleste kom til 12
- Bussen opp og gåtur opp gikk fint
- Oppstarten ble litt heftig

- litt for mange som gikk rundt
- mye som ble kastet på dem
- tydeligere oppstart (samle de eldre først)

- Planlegging av kreativt innslag
- godt med en pause
- ordne til post + pust i bakken

- Poster
- noen ble litt slitne på slutten
- kanskje ikke ha ekkel-post den etter militærpost
- pass på allergier

- HVIS du skal kaste noe på et fadderbarn skal du være
BOMBEsikker på at de ikke har allergi

- Løsning: redusere
- pause (frisone) mellom postene
- folk er generelt litt “ferdige” på de siste postene
- litt kaldt på badepost (fryser resten av postene)
- Trønderpost: litt roligere
- skal du være på post kan du ikke ha drukket så mye
- pass på at ikke samme fadderbarn “gås etter” gjentakende
- litt flere pølser og med ved

- Rollen til eldre MÅ avklares bedre, spesielt de som ikke er på post
- Vi burde kalle de inn til møte i forkant

- Underholdning



- gikk bra
- Festen etterpå

- Bra, mange slitne
- Brannvakter/Nattevakter

- Videreføres til neste år
- 2 fadderbarn som gikk hjem midt på natta (03-05)

- Mange fadderbarn dro hjem - jobbe mot denne holdningen
- Fadderne trenger ikke å snakke om at de skal hjem
- vanskelig å ha oversikt over de som er der og ikke
- må spørre en i styret + god grunn

- Folk som er for fulle
- bestille taxi?
- må tas opp på møte i forkant
- studenterhytta kan hjelpe til

OVERALL GODE TILBAKEMELDINGER, men mye nyttig erfaring til neste år!

Konklusjon ^^^

Handlingspl
an

Skrive i erfaringsskriv til neste år
Alle må skrive postinstruks til neste år
Ninni sender mail til Skom

Sak 6:  Skal vi ha årets fadderbarn og årets fadder på immball? Innmelder:Jørgen
Tid: 5min

Bakgrunn Vi har kåret det i mange år på rad, men ikke i fjor.

Diskusjon
ja eller nei?
Nominasjonsskjema.

Konklusjon Vi kjører på

Handlingsp
lan Erle lager nominasjonsskjema

Sak 7:  UKEtoget?
Innmelder:
Ninni
Tid: 5 min

Bakgrunn Fristen har vært. Burde vi hørt om vi kan være med likevel?

Diskusjon Har lyst. Gidder ikke

Konklusjon



Handlingspl
an

Sak 8: Utveksling Workshop
Innmelder:
Mats
Tid: 10 min

Bakgrunn Var snakk om det forrige semester, kan være lurt

Diskusjon Utsatt

Konklusjon

Handlingspl
an

Eventuelt kommet opp under møtet

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

“Skal stå tom før møtet”

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

IT mail til inspektør

Mats Lager

Jørgen + sak 1 Skriv om erfaringene fra fadderuka i erfaringsskrivet

komitéledere + Sak 2 Legg til nye medlemmer og sørg for at alle har en komité



Amalie + sak 3
Få ut arrangement med dato, Bestille buss, Betaling (avtales med
Sander).

Amalie + sak 4
Høre med Thon hotel prinsen om det er plass til flere.
Bestille immball til neste år (undersøke litt priser).

Svein + Sak 5 Erfaringsskriv (oppsummering fra opptakstur)

Alle som sto på post +
sak 5 Skrive hva som skal skje på post

erle + sak 6 lag nominasjonsskjema


