
Styremøte 4
Hovedstyre i Spanskrøret 2022

________________________________________________________________________

Dato: 23. feb

Sted: R90

Ordstyrer: Erle

Referent: Amalie

Tilstede:alle

Fraværende:

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Erle Hatt korona, vært på hyttetur der alle andre fikk korona.
Later som hun har vinterferie, funker flott!

Amalie V Vor i Oppdal me familien, chilla og ikkje gjort skule.

Linnea Vært på hyttetur, fått korona. Ish ok form, eller ingenting
spes

Jørgen Hatt familiebesøk, vært på noen fester, komt inne på
tanken om å prøve å bli en mer seriøs student..heh

Sina Skulle ønske hun hadde vinterferie. Litt stress. Ellers
kost seg mye, vært på dates (med én person, liten
avklaring). God mat!

Håkon Vært på EMSMO revy!! Gøy! Signert ny leilighet!!

Olav Vært på hyttetur, vært på valentines speed-dating. Data
10 på en kveld!! Var for medisinstudenter, så Olav er
gold digger. Fikk korona på hyttetur, er tydeligvis ikke
så immun som han trodde.

Amalie S Vært hjemme en tur, vært på hyttetur og fått
korona..som resten av gjengen.

Andrea Ga Erle korona, var på hyttetur UTEN å få korona. Fikk
bilproblem på vei hjem fra hyttetur. Har tatt friuke.

Heidi Også fått korona på hyttetur.. Var på topptur med
korona, kanskje ikke så lurt, men ennå i live.



Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Ros til Sina Ta med godteri på styremøte:p

Ros til Sina Stille for Andrea på stipendpils!!

Ros til
Erle/Andrea

Red bull blåmandag!

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Erle Møte med IE, NV og ILU, tilgang på kontoret til alle
komitèmedlemmer, svart på mail, registrert oss i
brønnøysund igjen

Amalie V Fiksa litt some styr, maila masse med eksterne og fiksa
tull til eksterne arrangement som typ påmelding og
betaling. kjøpt spanskrør, fiksa fotografering, bestilt
styregensera.

Linnea Vært på kurs om søknad av støtte, sett litt på søknader,
betalt div., chatta med vipps og krevd faktura<3

Jørgen Arrangert første komitemøte, ryddet og vasket kontoret
og satt opp kontorvakter og vaskevakter. Ordnet en
plass for kopper på kontoret.

Sina Hatt første komité-møte og planlagt mye gøy med dei,
snakka litt med Nabla om foredrag i høst, første quiz i
morgen

Håkon Avtalt og avlyst møter med ex-webkom sjefer av flere
grunner. Oppdatert æresbevilningene på nettsida. Møte
imorgen

Olav Hatt komitémøte og planlagt saker og sosialkveld med
komiteen. Sikter på utdeling uke 12



Amalie Hatt komitémøte og fordelt folk, planlagt aktiviteter for
våren, planlagt sosialkveld, søkt utsettelse på støtte,
jobbet litt med volleyballturnering, og holder på å lage
en kalender/oversikt over hva som skjer i Spanskrøret
idrett i mars

Andrea Hatt møte med arrkom, idemyldring og fordeling av
oppgaver. Ska ha sosialkveld, kalenderen for våren
ganske grei egentlig.

Heidi Hatt møte med komiteen, skal ha nytt møte ila neste
uke og spikre timeplan til fadderuka. Planlagt
sosialkveld.

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Saker



Sak 1: Kjøp og salg av spankymerch + pins Innmelder: Erle
Tid: 15 min

Bakgrunn
Skal vi kjøre ny runde mer merch
Bynner å gå tomt for pins

- Designkonkurranse

Diskusjon

Kopper
- super populært, blir utsolgt
- MANGE

Genser
- litt dyr, men høy kvalitet.
- muligens se på andre leverandører elns

T-skjorte
- fine, men få som bestilte

Handlenett

Designkonkurranse for merch?

Kan kjøpe inn litt å ha ekstra som kan ligge på kontoret.

Pins:
- Vi er snart tomt
- Vi vil kanskje ha nytt design
- Designkonkurranse

Konklusjon Vi bestiller massevis av kopper og gensere, der resterende ligger på lager. Ser hvor mange vil
ha av alt mulig. Pin og merch design konkurranse. Facebook ting.

Handlingsplan

Amalie ser litt på evt endre av leverandør, sende litt mail, muligens interessesøknad. Erle tar
med medlemsdaljene hjemmefra. Vi kjøper inn mange kopper og gensera, også blir t-skjorte og
tote-bag bestillingsvarer. Pin og merch design konkurranse. Vinnere av konkurransene vinner
1x eksemplar av det de har designet.
Facebook: onsdag - Erle

Sak 2: Økonomi Innmelder: Erle
Tid: 5 min

Bakgrunn

På generalforsamling ble vi enige om at måten økonomi/budsjett
ikke funker slik som det er nå-
Vi må gjøre oss opp en mening og formulere sammen med SKOM
hvordan  vi vil ha det fremover.

Diskusjon
Slags opplysningssak.
Til neste møte: les hvordan Spanskrøret fører regnskapsåret til neste møtet. Gjør deg opp en
slags mening til da, så får vi samarbeidet med SKOM.

Konklusjon

Handlingsplan Alle leser og setter seg inn i regnskap.



Sak 3:
Midtsidebilde
Vitnemålet

Innmelder: Olav
Tid: 5-10 min

Bakgrunn Redaksjonen lurer på om styret kunne vært interessert i å stille på
midtsiden til 1.utgave denne våren.

Diskusjon Redaksjonen vil gjerne ha styret som midtsidebilde!
- typ stereotypsik vår “rolle” i styret

Konklusjon Ja!!! Vi er med!!!

Handlingsplan Olav fikser doodle til når vi kan ta bilde, hvem kan ta bilde (noen fra
redaksjonen, olav fix)?

Sak 4: Søknad
om støtte

Innmelder: Linnea
Tid: 5-10 min

Bakgrunn Trenger idéer til hva jeg/vi skal søke støtte om

Diskusjon Linnea sine idéer so far:
- Det vi tapte til Åre
- Vitnemålet
- Typ små arrangement
- IKEA nabofond til innredning av kjøkkenet på kontoret

Andre ideer:
- Arrkom

- Påskekos
- Bursdagsuke

- Prate med ILU om driftsstøtte som SALT får…ettersom vi ikke har
BedPress

- Kont:
- IE — kaffe
- Vaffeljern
- Støvsuger

- IE
- generell kontor aktivitet og stæsj

Konklusjon Da har vi litt å søke på.

Handlingsplan Dialog med Linnea, så finner vi ut av hva vi kan søke om og hvem som
fikser

Sak 5:
Tekst/bilder til
nettsida

Innmelder: Håkon
Tid: max 5 min

Bakgrunn Oppdatering av komitemedlemmer og bilder på nettsida skjer via disken;
Styredisk - 2022 - Webkom - Komiteoppdateringer

Diskusjon Lettest for Håkon om alle legger inn bilder og infoskriv om



komitémedlemmer på Spanskrøret driven.

Frist: 4/3 kl 23:59

Konklusjon

Handlingsplan Alle komitéledere får inn bilde og skriv innen neste fredag (4/3) kl 23:59.

Eventuelt kommet opp under møtet

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

Forslagskasse
Fysisk en på kont, kanskje ny google greie. Hva vil våre
medlemmer se av arrangement? arrkom/kontkom/idkom

Påskekos Tipp topp. Secret påskehare, 50kr.

ILU-møte ILU i trondheim fyller 100 år. I oktober blir det bursdagsuke.

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

1

Amalie ser litt på evt endre av leverandør, sende litt mail, muligens interessesøknad.
Erle tar med medlemsdaljene hjemmefra. Vi kjøper inn mange kopper og gensera,
også blir t-skjorte og tote-bag bestillingsvarer. Pin og merch design konkurranse.
Vinnere av konkurransene vinner 1x eksemplar av det de har designet.
Facebook: onsdag - Erle

2 Alle leser og setter seg inn i regnskap.

3
Olav fikser doodle til når vi kan ta bilde, hvem kan ta bilde (noen fra
redaksjonen, olav fix)?

4
Dialog med Linnea, så finner vi ut av hva vi kan søke om og hvem
som fikser

5
Alle komitéledere får inn bilde og skriv innen neste fredag (4/3) kl
23:59.



Møtekritikk

●


