
Referat for styremøte 13
Hovedstyre i Spanskrøret 2021

________________________________________________________________________

Dato: 09.11.21

Sted: Hos Ninni

Ordstyrer: Ninni

Referent: Erle

_______________________________________________________________________

Runde rundt bordet

Ja.

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Erle Hjelp under kontoruka

Erle Instagame

Erle Ha allergier

Amalie immball og julebord

Svein konferansier på julebord

Erle forsøkte å stille på LL-møte for Ninni, men låste seg inn i en gang

Erle vært på alle utenom ett av de eksterne arrangement vi ble invitert på i
høst

jørgen ærlighet

Oppdatering rundt vervarbeid

Navn Oppdatering



Ninni
Rektor

Vært mye. Immball. Planlagt Generalforsamling og julebord. Møter m/
NTNU, SiT, linjeforeninger, NV-gangen. K2K. Fikset kontortilgang.
Booket rom for undergrupper. Skaffet lager. Møte med
Realfagskjellersjef.

Erle
Inspektør

Søndagsinnlegg. Hjulpet til litt hær og der.

Sander
Økonomi

Prøvd å få til regnskap. Sjekket om vi har fått støtten vi skulle få.
Bestilt lydplanke.

Amalie
Personalansvarlig

Planlagt og gjennomført immball og julebord. bestilt buss til åre.
Rekruttert folk til stillingen sin.

Thomas
Faglærer

Prøvde å ha første møte med komitèn-3 stk kom. Ble et bra møte.
Quix med erudio. Seminar med god skole. Ligger godt an med
kræsjkurs - må fikses litt mer.

Mats
Kontorsjef

Gjennomført kontoruke. Søkt om penger. Fikset litt småting som
kontaktlapp utenfor kontoret.

Bendik
Bibliotekar

Gitt ut ny utgave av vitnemålet. Utdeling på kontoret. Igang med ny
avis. Daljer - Vitnemålet 10 år.

Svein
Gymlærer

Arrangert siste møte med id-kom. Meldt opp lag til neste år - betalt,
jobbet med penger.

David
IKT-ansvarlig

Ikke tilstede.

Jørgen
Kontaktlærer

3. klassefest. Fadderbarnas tale.

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Thomas For å ikke vite hvordan man holder døra på kontoret åpent ja

Svein knekke et spanskrør  (heimelaga) ja

Jørgen miste spanskrøret sitt nei

Mats ikke svare på styremøte-doodle ja

Sander kjøpe FOR stor lydplanke til kontoret ja

Jørgen klink spank - på eget ønske ja



Saker

Sak 1:  Generalforsamling Innmelder: Ninni
Tid: X min

Bakgrunn Det er faktisk generalforsamling

Diskusjon
- Må rekruttere folk til stillingene sine.
- Alle må fylle ut sin årsrapport; Generalforsamling Spanskrøret 2021
- Drøftet aktuelle kandidater vi bør spørre om er interessert.

Konklusjon Vi gleder oss

Handlingsplan Alle gjør det ^^
Ninni sender endelig innkalling i morgen.

Sak 2:  Kontrakt med Kjelleren Innmelder: Ninni
Tid: 20 min

Bakgrunn fått en kontrakt

Diskusjon se over.

Konklusjon

vi ser over.

Styret godtar kontrakten.
Ninni og Sander signerer på vegne av styret.

Handlingsplan Vi må gå inn å kommentere på kontrakten

Sak 3:  Fasilitere HALV-LUR feiring(er) og julefrokost Innmelder: Ninni
Tid: 10 min

Bakgrunn Legge til rette for at dette er mulig.

Diskusjon Står i vedtektene at vi skal hjelpe til med halv-lur.

Konklusjon Vi hjelper til og sender ut at dette er noe vi burde gjennomføre.

Handlingsplan Vi hjelper til der vi kan.

https://docs.google.com/presentation/d/17TRi5LeFEyUKooFEY4dD42f9V0eIqd-ZPWY5f_ifFvc/edit?usp=sharing


Eventuelt kommet opp under møtet

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

ikke en sak meeennn sander kan ka kræsjkurs i itgk

SKOM-vedtekter
Økonomi - hvordan regnskapsåret skal være.
Vi burde gjøre oss opp en mening - negativ til SKOM sitt forslag.

SKOM-vedtekter
Ridder - vil ha noe å si i utnevnelse av riddere. De eldste råd.
Positive til dette, men de kan presentere det selv.

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan


