
Styremøte 2
Hovedstyre i Spanskrøret 2022

________________________________________________________________________

Dato: 27. januar

Sted:zoom

Ordstyrer: Erle

Referent: Amalie

Tilstede:

Fraværende:

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Erle Blitt 23!! Wihu:) Feira bursdag og vært hjemme siden
hun var saikker på at hun hadde korona! Fri fra skole
denne uken

Amalie V vært med på åre-lekene, slappet av, sett film, latet som
om det ikke er skole

Linnea Væt hjemme pga mistanke om korona — var bare
forkjølelse;)

Jørgen Skole.. Kommet litt igang med det. Kost seg med
farmen også da. Bra sesong så langt.

Sina I isolasjon pga smittet med korona. Venter bare på å bli
ferdig.

Håkon Vært på hyttetur med noen kompiser fra forsvaret! 99%
sikker på at de hadde korona hele gjengen, men
fremdeles negative tester.

Olav Kommet uvanlig godt igang med skole, blitt ferdig med
øvinger i god tid. Nå er han på vei tilbake i gamle saker
og gjør lite skole. Isolert seg litt pga korona.

Amalie Ikke så mye egentlig. Skole, jobb, koronatesting:)

Andrea Jobba som vikar på barneskole siden hun har hatt fri fra
skolen. Mye korona rundt omkring, skjønner ingenting
om hun ikke er smittet. Og årelekene da så klart!

Heidi Heller ikke gjort så mye. Vært en tur i Bergen, ungått
korona så mye som det lar seg gjøre.



Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Ros til Andrea Årelekene vol. Trondheim

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Erle Prøvd å gi alle tilgang på kontoret, kalt inn til første
møte med NV-gangen, svart på mail

Amalie V Fiksa påmelding osv til eksterne arrangement,
introrunde på instagram og blæsta litt årelekene.

Linnea Ikke gjort så mye. Men idag er første faktura betalt.
Venter på Godkjenning;)

Jørgen Tatt ned julepynt på kontoret og ordnet liste utenfor
kontoret, men må snakke med vaktmester for å byttet
den gamle (tror jeg). I tillegg jeg generelt snakket med
folk som er aktuelle til komiteen.

Sina Ordnet quiz-avtale WW, planlagt foredrag om seksuelle
overgrep(håndtere i skolen)  med Erudio og Salt,
kontakte aktuelle foredragsholdere for Spanky

Håkon Gjort småting på nettsiden. Feks oppdatert tillitsvalgte.
Hørt litt med dave ang. rekruttering til komitéen.

Olav Ikke gjort så mye ennå. Mislykket forsøk i å laste ned
inDesign for å se litt på oppsett av vitnemålet. planlagt
meldinger som må sendes til folk han vil rekruttere til
redaksjonen.

Amalie Årsmøtet med “styret” til idkom! Registrert i



brunnøysundregisteret. Prøvd å skrive budsjett og
holder på å arrangere volleyballturnering med salt og
erudio

Andrea Arrangert årelekene vol. trondheim! prøvd å fikse
datoer mtp. stipendpils. Skal søke litt sjenketillatelse og
kontakte realfagskjelleren

Heidi snakket litt med erudio sine faddersjefene. sendt
søknad til FUL ang. lektorlekene.

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Heidi
Ikke være medlem av spanskrøret, men betalt
medlemspris

Ja, med
glede

Jørgen Kom for sent til årelekene vol. trondheim Ja.

Sina og Jørgen Ikke svart på doodle til styrebilder. Ja,
begge.

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Bjarte Evaluering fra i fjor

Saker



Sak 1 - velferdsmidler Innmelder: Erle
Tid: 15 min

Bakgrunn
Det er tid for å søke velferdsmidler - det må vi gjøre!
frist 15. februar

Diskusjon

Litt diskusjon om hva vi skal/kan søke om, og hvem som kan/skal søke

Ideer:
- Redaksjonen
- Vinteraktivitetsdag?
- Kino
- Fagkom har søkt om støtte (ILU! Ikke velferdstinget)
- Kanskje fadderkom kan søke om litt, slik at vi har “4 søknader i 1”

Konklusjon Vi søker om penger!! Vi trenger penger!

Handlingsplan Andrea, Heidi, Olav skriver mini tekster om hva de vil søke om og sende videre til Linnea som
kan sende en felles søknad — frist for å sende til Linnea er fredag 11/2

Sak 2 - Evaluering Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn må få den ut

Diskusjon “Hva som diskuteres, referent skriver her”

Konklusjon

Handlingsplan Vi får den ut imorgen! Erle fikser.

Sak 3 - Gensere innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn
Skal vi ha styregenser? farge, design osv..
tidligere: svart med hvit logo og skrift

Diskusjon

Vi vil ha gensere!!
Utseende

- ikke som ifjor..hehe
- hvit? grå? grønn?
- stilling, logo (fremme/bake), navn osv osv

Konklusjon Lysegrå collage-genser, liten logo fremme (evt. navn og styre 2022 under), stor logo bake,
stilling.

Handlingsplan Amalie finner leverandør og designer

Sak 3: Spanskrøret blir 18 år i år innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn Dersom vi vil ha bursdagsfeiring bør vi sette en dato



Diskusjon

Roligere nå på våren, kanskje finne dato nå?
- midten av mars?
- 22. april?
- tenke på vårfest slutten av mars
- skal arrkom ha hovedansvar? men få hjelp fra styret?
- fullt ball? blir litt for mye og voldsomt ifht hvor mye tid det er igjen
- folkets hus?
- valg av noe siden vi er 18
- cocktail siden det er bursdag og ikke ball
- bursdagsleker
- sjømandsforeningen
- strindheim

Konklusjon Vi er gira! Rett før eksamensperioden typ. 18-årsfest. Typ fjortisfylla. Arrkom fikse med hjelp fra
styret.

Handlingsplan Andrea sender ut mail ang. lokalet. Styret hjelper til og er tilgjengelig for arrkom

Sak 4: Promotering av komitèopptak Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn
Må kjøre på på some
Kontoret: vaffel,info osv.

Diskusjon

Insta promo
1. avklaring fra rektor - søndag
2. faddkom - mandag
3. fagkom - tirsdag
4. redaksjonen - onsdag
5. arrkom - torsdag
6. webkom - fredag
7. kontkom - lørdag
8. idkom - søndag

Vaffeldag på kontoret?

Konklusjon

Handlingsplan

Amalie lager en liste med noen spm som må svares på ila dagen. vlog dagen din, rekkruter!!
Amalie fikser også ulike maler. Amalie skriver i søndagsinnlegg.

Onsdag - vaffeldag (erle fikser røre).

facebook innlegg. mandag. påminnelse

Sak 5: Forventningsavklaring Innmelder: Erle
Tid: 15 min

Bakgrunn
Kommer bittelitt i gang nå
Hva forventer vi av vervet
Hva forventer vi av hverandre

Diskusjon
Hva forventer vi av vervet?

- Erle: Aner ikke helt hva hun driver på med. Forventer at det blir utfordrende og gøy, mest
gøy. Og lærerikt. Blir forhåpentligvis en god leder



- Jørgen: Forventer at det skal bli gjort mye på kontoret og at det blir holdt åpent. Håper å få
bidra med det han kan i styret.

- Olav: Forventer å gi ut to utgaver denne våren, en fadderutgave og to til høsten. Forventer å
lære mye. Nytt program og slikt. Gleder seg til å finne på morsomme ting med redaksjonen
som de kan skrive om og bare fordi det er kos!

- Heidi: Forventer at det blir mye nytt, og at følelsen av kontroll kommer etterhvert. Blir
spennende og gøy.

- Linnea Forventer at det blir litt å sette seg inn i nå i starten, men at det blir bedre etterhvert
- Amalie: Forventer at det blir gøy, litt krevende og spennende. Håper at komiteen har det

gøy og gleder seg til å prøve seg som elder
- Sina: Forventer at det blir lærerikt. Gøy å få med komiteen på mye gøy og spennende.

Fagkpom er veldig opp til komiteen, så håper på at de får gjort en del for alle medlemmer.
- Håkon: Blir spennende å ha ansvar for webkom. Kan ikke altfor mye om det fra før, men

forventer å lære mer om det og at de får til noe fremgang. Både på den nye og den
nåværende. Litt avhengig av hvordan komiteen vil se ut. Litt å sette seg inn i, men blir gøy.

- Amalie: Forventer å glemme av søndagsinnle
- Andrea: Tror det blir gøy. Kanskje litt utfordrende, litt mye å gjøre. Redd for å gjøre feil nå i

starten, men det kommer seg nok. Forventer at oversikten er litt klarere om en måneds tid.

Hva forventer vi av hverandre?
- Erle: At vi tørr å spør spørsmål, at vi tørr å ta imot og gi kritikk uten at det skal bli tatt som et

“personangrep”. At folk stiller opp der de har sagt de skal, og gjør det de har sagt de skal.
Og at vi spør henne spørsmål der vi måtte lure på noe

- Jørgen: At alle møter opp på styremøter, snakker opp Spanskrøret, våre arrangement osv.
At vi bruker tid på Spanskrøret og at vi koser oss som et styre!

- Olav: Forventer at alle tar en titt i vitnemålet, og kommer med innspill der vi har det! Samme
som Jørgen ang. generelt om spanky. Håååper på midtsidebilde, men forventer selvsagt
ikke

- Heidi: Forventer mye av det samme. Men også at styret er synlig i fadderuken, for en
tryggere studiestart for de nye studentene.

- Linnea: Forventer at folk har lyst til å bidra og gjøre det vervet de er meldt opp til
- Amalie: Mye av det samme. At vi kan hjelpe hverandre der det trengs. At vi stiller opp. At vi

møter og blæster alt vi kan.
- Sina: Enig med alle;) Forventer vi kan hjelpe til der vi kan, møter opp og hyper opp alt vi

kan.
- Håkon Mye likt. Forventer at vi minner han på om noe trengs fiksing/oppdatering på

nettsiden
- Amalie: Samme som alle heheh. At alle kan gi/ta imot ris/ros der det trengs/fortjenes. at vi

koser oss mye og at vi repper spanky så godt som vi kan<3
- Andrea Enig med de andre. Forventer at alle skal gjøre det godt, og hjelper hverandre med

det. At vi kan gi/ta imot kritikk, men gjøre det på en ordentlig måte. Håper vi tørr å mase om
det trengs. forventer at alle vil ha det gøy

Konklusjon

Handlingsplan

Sak 6: Se over kalenderen sammen innmelder: Erle
Tid:???

Bakgrunn Hva ønsker vi å få til når?

Diskusjon

Det er en felleskalender under mappen 2022 i spanskrøret driven! Se over! Spesielt før ting
arrangeres.

idkom tur?
opptakstur?
immball?
julebord?

Konklusjon sjekk ut kalenderen!



Handlingsplan Alle må få oversikt. Samkjøre denne kalenderen og den på nettsiden.

Sak 7: Styrebilder
innmelder:
Amalie
Tid: 5-10min

Bakgrunn
Ingen kan samtidig….
Tiril kan 13/2 kl 16ish, sett av datoen.

Diskusjon føles ut som ingen dager passer for alle… onsdag kl 10? 9/2

Konklusjon

Handlingsplan Onsdag 9/2 kl 10? Spørre tiril

Eventuelt kommet opp under møtet

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

“Skal stå tom før møtet”

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

Forslagskasse Sende ut evaluering

1 Andrea, Heidi, Olav skriver mini tekster om hva de vil søke om og sende videre til
Linnea som kan sende en felles søknad — frist for å sende til Linnea er fredag 11/2

2 Vi får den ut imorgen! Erle fikser.

3 Andrea sender ut mail ang. lokalet. Styret hjelper til og er tilgjengelig for arrkom



4

Amalie lager en liste med noen spm som må svares på ila dagen. vlog dagen din,
rekkruter!! Amalie fikser også ulike maler. Amalie skriver i søndagsinnlegg.

Onsdag - vaffeldag (erle fikser røre).

facebook innlegg. mandag. påminnelse

6 sjekk ut kalenderen!

7 Onsdag 9/2 kl 10? Amalie spør tiril

old + new hs jørgen finner noen datoer og kjører avstemning om inn-ut fest med nye og gamle
styret

Møtekritikk

●


