
Styremøte 7
Hovedstyre i Spanskrøret 2022

________________________________________________________________________

Dato: 24.04.22

Sted: KONTORET

Ordstyrer: Erle

Referent: Amalie

Tilstede:

Fraværende:

Runde rundt bordet (Hopper over grunnet allerede mye
kos og shit-talk)

Hvem Kommentar

Erle

Amalie V

Linnea

Jørgen

Sina

Håkon

Olav

Amalie

Andrea

Heidi

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Ros Andrea (og arrkom) for gårsdagen!!

Ros Amalie, Linnea og Andrea som rydda i dag tidlig. MVPs



Ris Resten av styret som ikke var med og rydda

Ros div. under bursdagsuken!! kino, quiz, barnebursdag<3

Ros Olav — vitnemålsutgave

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Erle Sendt mail, vært på LL møte, ILU møte

Amalie V Diverse mail. Bestilling av pins. Merch frist ikveld 2359,
bestiller imorgen.

Linnea Betalt div lokale og annet, purret til vårfesten og
eksterne, ført innbetalinger for bursdagsfest og sjekka
postkassa:)

Jørgen Komitemøte, påskerebus på kontoret, byttedag på
kontoret og generell drift av kontoret.

Sina startet jobb med kræsjkurs, søkt støtte til foredrag høst,
planlagt quiz neste torsdag(få påmeldte)

Håkon Søkt støtte til å lage ny nettside fra scratch, hatt møter
og sosialkveld med “vaffelkak” og spill.

Olav Hatt vitnemålsutdeling og jobba med nytt Vitnemål.

Amalie Laget kalender for april, søkt om hallplass/gymsal til
volley-treninger, ordnet litt med jentefotballaget,
planlagt amazing race

Andrea Mail, styrevors, myndighetsdag, møta med erudio, møta
med volvox, arrkom har jobba, bursdagsuke

Heidi Fått støtte fra IE, laget ferdig faddergruppene, ferdig
med booking. Skal ha komitémøte på onsdag og dobbel
workshop på torsdag.Vært på møte med
NV-faddersjefene.

Spanks



Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Amalie V
Miste spanskrør på mannhullet og dra hjem tidlig fra
myndighetsfest jeppx2

Linnea
Mista spanskrøret og ga 10 spanks på en gang uten å gi
til meg selv ja og ja

Jørgen Ikke drikke under styregaver Nei

Olav miste styrebånd Ja

Heidi
legge spanskrøret i garderoben på samf og trekke seg
fra quizlaget uten å ordne erstatter i tide

Ja og ja

Amalie S dø på do Ja

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Fadderseminar greier

Saker

Sak 1:  17.mai Innmelder: Erle
Tid: 5 min

Bakgrunn Ting begynner å falle på plass

Diskusjon

Ting begynner å bli bra
- Erle har hatt møte
- må presisere ingen alkohol
- Finner litt ut av mat — IMF stiller med brød, smør, tallerkner osv så må komme med

endelig liste
- Hype!!!
- Starter ca 10 og varer til ca 12



Konklusjon

Handlingsplan

Sak 2:  Stor-Cash Innmelder: Erle
Tid: 5 min

Bakgrunn Vi burde bli medlem

Diskusjon - Greit for å handle inn billig mat og drikke osv
- Må skje fysisk

Konklusjon

Handlingsplan Vi melder oss inn:)

Sak 3:  Samarbeid med undergruppene Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn Bedre samarbeid

Diskusjon Føler at styret ikke hjelper med hype av undergrupper, og bli bedre med kommunikasjon

Konklusjon

Handlingsplan

Månedlig kalendere
- Amalie fikser
- Spør alle komiteledere og undergruppeledere om hva som skjer den neste måneden

Flinkere med insta bruk
Konsekvent kommunikasjon med undergrupper

Sak 4:  Utmatrikulering Innmelder: Erle
Tid: 15 min

Bakgrunn Skal linjeforeningen ha ansvar for dette?

Diskusjon

- Vil ha hjelp fra styret til å planlegge/gjennomføre
- Vi stiller oss positive
- Dialog med Ina
- Vi har jo ansvar for immatrikulering, så hvorfor ikke utmatrikulering
- Ha litt erfaringsprat med Ina, så fikser vi i fremtiden

Konklusjon

Handlingsplan We fix! Dialog med Ina

Sak 5:  Penger Innmelder: Erle
Tid: 30 min

Bakgrunn Vi har fått penger - hva skal de brukes på?

Diskusjon
Fått en god del i frie midler fra IE!! Yay!

- Vi har noen få økonomigreier som må håndteres, vi søker om å få dette dekt, men har
da denne potten i verste fall



- Må brukes før genfors
- Gratis kaffe
- RImeligere billetter til ting?
- Bruke til innkjøp av merch som ligger på lageret osv
- Nettsidedrift
- Det er lite penger egentlig, så vi bruker det heller på kaffe, nettsidedrift enn på spons

av arrangement.
- Opptaksturm

Konklusjon

Handlingsplan Vi bruker støtten! Mange gode ideer:)
Alle får tenke litt på flere ideer

Sak 6:  Arrangement med Erudio til høsten

Bakgrunn Vil vi ha samarbeid med Erudio og MiT?

Diskusjon

Halloween fest!
- leie av utested
- stiller oss positivt
- må finne ut av datoer osv, og ansvarfordeling mtp praksis
- Brainstorming av flere linjeforeninger som kan være med

Konklusjon

Handlingsplan

Sak 7:  Gløsmesterskap Innmelder: Erle
Tid: 15 min

Bakgrunn Fredag - vi skal ha en post

Diskusjon

13:30-18 ish skal vi holde post
Linnea kan til 16, erle kan etter
quiz?
Kast terning også får man enten utfordring eller quiz spm

13:30-16 — Amalie, Jørgen, Linnea og Håkon
16-18: Sina, Olav, Heidi og Erle

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Konklusjon

Handlingsplan
Tirsdag 1600 fikser vi quiz-greia
13:30-16 — Amalie, Jørgen, Linnea og Håkon
16-18: Sina, Olav, Heidi og Erle



Eventuelt kommet opp under møtet

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

“Skal stå tom før møtet”

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

2 Handlingsplan Vi melder oss inn:)

3

Månedlig kalendere
- Amalie fikser
- Spør alle komiteledere og undergruppeledere om hva som skjer den neste

måneden
Flinkere med insta bruk
Konsekvent kommunikasjon med undergrupper

4
We fix! Dialog med Ina

5 Vi bruker støtten! Mange gode ideer:)
Alle får tenke litt på flere ideer

6
Tirsdag 1600 fikser vi quiz-greia
13:30-16 — Amalie, Jørgen, Linnea og Håkon
16-18: Sina, Olav, Heidi og Erle


