
Styremøte 6
Hovedstyre i Spanskrøret 2022

________________________________________________________________________

Dato:27.mars

Sted: ID

Ordstyrer: Erle

Referent: Amalie S.

Tilstede:

Fraværende: Amalie V

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Erle Mye skole og jobb, roer seg forhåpentligvis nå

Amalie V syk

Linnea Vært i Ørsta, hatt to-dagers, ellers fint

Jørgen Vært i København, ellers skole og rolig

Sina Mye gøy, men også vært syk, mye skole, prøvd å bli
frisk

Håkon Kommer egt ikke på noe annet enn skole, levert exphil

Olav Mye skole, men mer vitnemålet, eksterne
arrangementer i helgene

Amalie Sunnmøre, det var gøy! Nedprioritert skole.

Andrea Dritt periode, gleder seg til roligere og vil ha mer sol

Heidi Roet seg veldig, gjort ferdig øvinger, vært i sunnmøre,
hatt besøk i helga

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Arrkom Bra låvefest!!



Idkom Toppturhelg

Jørgen Ny kaffeperm

Alle Brukt kontoret mer

Alle Ris for å ikke ha møtt opp på paint’n sip

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Erle Møte med nv og ilu.
Mailing
Startet med medstyremeldemsamtaler

Amalie V syk

Linnea Innbetalinger til myndighetsdag og vårfest, betalt div.,
møte for heidi, henta post (ingen purring<3)

Jørgen Planlagt møte, byttedag på kontoret, vaffeldag på
kontoret, ryddet i bongpermen og handla div til kontoret.

Sina
Refusjonsskjema osv.

Planlagt quiz 4.april (ish)

Sosialkveld med Erudio, SALT onsdag 23.

Planlagt møte tirsdag

Håkon Møte, lagt inn komiteoppdateringer, pratet med Kristine
og Endre om hvordan vi bør gjøre det med nettsida

Olav Bestilt og gjort ferdig Vitnemålet, fått godkjent støtte for
trykk av to utgaver til avis. Skal ha møte med
Redaksjonen neste uke. Utdeling på mandag.

Amalie Toppturhelg med Turlur, meldt på jentelag i fotball til
våren, betalt regninger, jobber med å finne sted til
volleytreninger, hatt buldring og planlagt tur til neste uke

Andrea Arrangert paint and sip, arrangert vårfest, sosialkveld
og møta med arrkom, eksterngreier,

Heidi Fortsatt med planlegging av fadderuka, hatt



komitémøte 3, vært på møte med Marius Irgens.
Perioden med møter og workshops starter.

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Olav Kjøre eget revyshow under naborevyen Ja

Olav Danse stygt på “fager abraham” Ja

Jørgen Dette av stolen Ja

Andrea Forlate revyen for en kveld med venner Trekkes
tilbake

Olav Basically hooke med en SALT-person under middagen Ja

Erle Gå med båndet feil Ja

Olav Knuse vinglass under himmelseng Nei

Andrea Miste spanskrøret Ja

Heidi, Olav, Håkon Komme for sent på styremøte i dag Ja

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Bærekraft 5.april, workshop

Saker



Sak 1:  17.mai Innmelder: Erle
Tid: 15 min

Bakgrunn
Det blir ikke drikking
Må planlegge litt

Diskusjon
Hørt med SKOM. Pleier å møtes i 10-11 - tida, fakultetet har pleid å sponse brødmat og folk tar
med et pålegg hver, et par timer, så bilde utenfor hovedbygget også borgertoget. Er lov å
komme med promille, bare ikke drikke der

Konklusjon

Erle ordner med Marius, trenger at noen oppretter et arrangement - Håkon.
Trenger noen til å bære fane, få noen i Idkom til å gjøre det
Excel - ark med hva folk skal ta med av mat
Skrive ned i kalenderen
Bildetaking ca kl 12, tog kl 13

Handlingsplan Håkon ordner arrangement i mai

Sak 2: opptakstur Innmelder: Erle
Tid: 30 min

Bakgrunn Idémyldring - vi burde lage en plan vi kan sende til SKOM

Diskusjon

Andrea og Håkon:
Siste kveld som elever - nå skal dere bli lærere. Skal gjennom en skoledag. Lage timeplan - få
et kart.
Poster: Matte, mat og helse, gymtime, religion, naturfag, samfunnsfag. Barneskole? Ikke
mat-fokus. Kun mat på mat- og helse - posten. Ikke fysisk start. Stille seg opp etter navn, men
ikke lov å snakke sammen. Religion: 5 år i trondheim. Trønder er den nye religionen.
Samfunnsfag: kosepost - debattere og løse verdensproblemer. Naturfag: gul bolle. Gymtime:
ikke strengt, mer gøy, men fysisk. Siste kveld som elever, fra nå er dere lærere.
Skoleavslutning på kvelden.

Erle, Jørgen og Amalie:
På vei opp til hytta: rebus på vei opp, liste med ting man må gjøre på vei opp. Eks: vi har en
stein på toppen, ta med en større stein enn det. Ta med en plante til naturfagstimen. En person
på toppen kan gi 20 ekstrapoeng - plukke en bukett osv.
Skoledag
Poster: Kongen befaler osv, problemløsning. Gymtimen kan være slitsom, men kun på en post.
Kun et tema på hvert sted. Anmerkninger i stedet for egg, kan få konsekvenser. Strenge, men
ikke kjipe. Mat og helse: hva er i smoothien? Sal og scene?
Starten: i stedet for militæret på toppen, ha lyttekrok. Ikke snakke når læreren snakker - må
holde kjeft. Ringer mamma hvis du ikke oppfører deg.
Kvelden: skoleavslutning. Tidsbegrensning

Sina og Linnea:
Karakterer etter hver post! Friminutt mellom poster med tid til å øve på innslag til kvelden.
Poster: norsk: fremføre et dikt? Naturfag: beste seksualundervisningen, uten navn på
kjønnsorgan osv.

Heidi og Olav:
Ekstra konkurranse der det er litt kjipt - som gir minuspoeng. Samle alle på siste post til
bading, svømming i gymmen. I starten spør vi om signatur fra foreldre om de får lov til å være
med.

Skal ha en vinner, men summen teller for kullet. Antall anmerkninger per kull osv?
Vi skal være strenge lærere, uten å være kjipe. Husk allergier!
Vedlegg med “terms and conditions”, punkt nummer midt i med “ta med …?”
Faddere/rektor må signere på forhånd.



Konklusjon

Rebus på vei opp
Startopplegg: lyttekrok? Timeplan med lekser, kart osv. Sende en mail med masse vedlegg med
tillatelse fra mor og far. Leksebok med karakterer og anmerkninger, stjerneklistremerker osv.

6 poster:
Håkon: Religion
Linnea: Norsk med dialekter/gul bolle
Amalie: Gym
Jørgen: Historie/ eldrepost
Andrea: Naturfag
Olav: Mat og Helse

Kvelden: Skoleavslutning, feiring. Innslag som de har øvd på underveis.

Handlingsplan

Sak 3: Merch Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn
Det MÅ skje snart
Har fått inn noen forslag
Vanlig runde?

Diskusjon Spanskrøret-kopp: grønn med hvit logo eller hvit med grønn logo?

Konklusjon Kopp: lysegrønn med hvit

Handlingsplan Amalie MÅ bestille vanlig kopper og gensere, vanlig merch må komme ila uka
Bestille pins i morra, Andrea tegner i kveld

Sak 4: 18-årsdag Innmelder: Erle
Tid: 10 min

Bakgrunn
Hvordan få solgt nok billetter?
Konkurranser?

Diskusjon

Pushe på folk til å kjøpe billetter, vise at man får valuta for pengene
Folk tror det er det samme som immball - kan si at det er en annen “vibe”, siste som skjer før
eksamen
Få noen andre til å legge ut i kull-gruppene om at folk må melde seg på - noen andre enn noen i
styret
Få folk til å snakke det opp
Arrkom sitte på kontoret og spørre om folk har meldt seg på. Evt dele ut kake til de som
allerede har billett?
Kråkeluren og luremus ha opplegg på scenen? Lurveleven synge bursdagssang? Hentelek?
Underholdning er ish klart. Ha jenga og litt opplegg på hvert bord
Dele ut jellyshots på utsiden før folk kommer inn?
Søndag 10. april må alle navn inn til Radisson, ha frist fredag 8. april
Evt plus one
Påvirker ikke økonomien om det ikke er flere som melder seg på

Konklusjon
Snakke det opp og pushe mye på folk
Frist til å melde seg på fredag 8. april
Henge opp masse plakater

Handlingsplan Høre med lurveleven, luremus og kråkeluren om å synge bursdagssang



Få Knut og Maha til å legge ut i 1. klasse- og 2. klasse-gruppene, noen andre i 3. klasse

Sak 5: 100 år med lærerutdanning innmelder: Erle
Tid: 5 min

Bakgrunn Må opprette en komité

Diskusjon Lage en komité som kan være med å planlegge. Emma har lyst?

Konklusjon

Handlingsplan Spørre Emma

Sak 6: Fadderuka spankyfest innmelder: Heidi
Tid: 5 min

Bakgrunn VIl høre deres mening og å leie samf, kanskje ta betalt

Diskusjon

Sliter litt med leie av lokalet, tviler litt på at det blir NV-fest da det ikke har blitt booket noe. Satt
av andre mandagen til dette. Dersom det ikke blir NV-fest, booke feks bodegaen? Det er dyrt,
må ta betalt i såfall. Koster minst 10 000, maks 16 800. Plass til 280 pers. Invitere resten av
spanskrøret også? Øke fadderavgift? Fadderbarn-avgift?

Konklusjon Gira på dette, øke fadderavgift til 200kr

Handlingsplan

Sak 7: Penger/støtte til nye nettsida?
innmelder:
Håkon
Tid: 5 min

Bakgrunn Endre anbefaler å

Diskusjon Endre mente at man burde bruke det vi har, men det koster penger. Varierer i pris, kanskje
1500kr? Mulig å sette av noe til webkom?

Konklusjon Søke om støtte fra rektorpotten? Må vite hvor mye det kommer til å koste.

Handlingsplan Søke støtte fra rektorpotten til webkom.

Eventuelt kommet opp under møtet

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

“Skal stå tom før møtet”



Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan


