
Styremøte 14
Hovedstyre i Spanskrøret 2022

________________________________________________________________________

Dato: 18.10.22

Sted: Kontoret

Ordstyrer: Erle

Referent: Amalie

Tilstede:

Fraværende:

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Erle Vært i praksis, hatt høstferie, bodd på ranheim med
katt<3 hatt chill og fin høstferie, latet som har hatt fri

Amalie V samme minus ranheim og katt og pluss legetimer

Linnea Høstferie —travelt!! Jobbet, skole og regnskap! Har
kosa seg også;)

Jørgen Gjort ingenting spennendes:) Vært hjemme i barnedåp!
Fadder og greier!! Ellers har det gått i skole:)

Sina Endel skole, besøkt søte byer, spist masse croissant <3

Håkon Var her ikke forrige igang pga syden! Fyllt år!! Ellers
ikke så mye

Olav Holdt på med skole, litt praksis, og litt karaoke med
jørgen! Hørt fra front row at det var bra:)

Amalie Praksis, høstferie som ikke var høstferie, karaoke!! Tur
med TurLUR

Andrea Fin uke med høstferie på kont! Samla spons, vært på
cava søndag. Vært på Cats the musical! Familie på
besøk:) Praksiskjøret

Heidi

Sten Vært hjemme en tur, susa rundt der! Vært på
alkymisten jub:)



Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Ros Mange — høstferie på kont!

Ros Olav — Vitnemålet

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Erle Ordna alt til genfors!! Andre leder-greier

Amalie V Mail, søndagsinnlegg, some, høstferie på kont osv osv

Linnea Regnskap og regnskap… Purringer, sendt
dokumentasjon på brukt støtte, søkt støtte, faktura, ført
nyeste innbetalinger og rettet opp i egne feil:). Laget
forslag til budsjett!! Nevnte jeg regnskap?

Jørgen Kjøpt litt diverse til kont, fått penger til vaffeljern og
kanskje litt kaffe.. litt usikker på det. Gjort litt i høstferie
uka.

Sina Hatt utvekslingsmøte, litt mail osv

Håkon Prøvd å satt igang avslutningsprosessen i komiteen.
Satt en frist til meg selv og komiteen om å bli ferdig til
30.10. Den skal vi få til. Har også fått 700kr til
lanseringsfeiring.

Olav Fullført høstens første utgave. Hatt vitnemålsutdeling,
kontoret var STAPPA! Planlegging av neste utgave
skjer i morgen kveld.

Amalie Vært på tur til Geitfjellet med Turlur. Treninger gått som



vanlig. Fått støtte til idrettsfestivalen!!

Andrea Jeg har skaffa linjeforeningen spons, solgt merch,
arrangert stipendpils, vært i møter, ferdigstilt
halloweenfest, styret litt med julebord, oooog ryddet litt i
kjellern med Linnea

Heidi

Sten Tatt det lugnt, lite å blæste i det siste. Reppa
spanskrøret på jub i guess. Kanskje jeg fikk (inspirert)
lurt over noen tli spanskrøret nesteår.

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Heidi For å la spanskrøret bli rappa Ja

Håkon
Oppfordre “leonardo duden” (Andreas) til å stjele
spanskrøret til Sten Ja

Jørgen Mangelfullt kontkjøleskap Ja

Amalie Mandagsinnlegg:’) Ja

Olav Dele ut vitnemålet til SALT før oss Nei

Jørgen Showe off for mye på stipendpils Nei

Andrea
For å melde at hun kan putte mye større ting enn hånda i
kjeften Nei

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?



Saker

Sak 1:  Penger
Innmelder:
Erle/Linnea
Tid: 45 min

Bakgrunn
Genfors snart

- vi må snakke penger
- Linnea har tatt seg friheten til å lage en powerpoint

Diskusjon
- Vi går gjennom foreslått regnskap og budsjett og diskuterer eventuelle endringer vi vil

gjøre før det blir sent ut før genfors:)
- Ting ser bra ut, Linnea er flink<3

Konklusjon

Handlingsplan

Sak 2: Julebord (æresbevilgning) Innmelder: erle
Tid: 2  min

Bakgrunn Hvem vil stå på scenen å si det?

Diskusjon

- Må fikse link til nominasjoner, så diskuterer vi de nominasjoner
- Noen må stå på scenen og presentere æresmedlemmene
- Kanskje fordele basert på hvem som får æresmedlemskap? Alle holder seg ikke fooor

drita, sånn at alle KAN presentere
- Håkon er der ikke, i utgangspunktet ikke Linnea heller

Konklusjon

Handlingsplan Amalie fikser skjema

Sak 3: Genfors Innmelder: Erle
Tid: 10  min

Bakgrunn
Vi må serr finne referent/ordstyer

- 1 klar?

Diskusjon - Fikset ordstyrer, referent og 1 tellekorps, har også spurt SALT

Konklusjon

Handlingsplan

Sak 4: Julekort
Innmelder:
Amalie
Tid: 5 min



Bakgrunn
Må fikse julekort asap egentlig
Tema? Barnebilder er brukt. Ideer, og planlegging av dag vi kan ta
bilde (evt på fredag?)

Diskusjon
- christmas in july?
- Juleevangeliet med sten som jesubarnet
- Lag doodle for dato

Konklusjon

Handlingsplan Amalie fikser doodle

Sak 5: Takeover før genfors
Innmelder:
Amalie
Tid: 5-10 min

Bakgrunn
Alle må ha takeover på instastory før genfors. Hvilke uke passer? Og
hvilke dager vil folk ha?

Diskusjon

“Hva som diskuteres, referent skriver her”
Sina: gjerne uke 44 for har høstferie da og er i t-town, om ikke tirsdager generelt

Uke 44 (og 45)

- uformell story
- innlegg med bilde, svar på spm og info slide

Mandag: Erle
Tirsdag Amalie V
Onsdag Olav
Torsdag Linnea
Fredag Andrea
Lørdag Jørgen
Søndag Sina
Mandag Heidi
Tirsdag Amalie S
Onsdag Håkon

Konklusjon

Handlingsplan

Sak 5: Arrangement Andrea

Bakgrunn Spørsmål ang julebord og halloweenfest

Diskusjon

- Lov å opptre uten å kjøpe billett?
- Helst ikke, men vi ser

Halloweenfest
- 75 plasser, altså 75 bånd

- Kanskje ikke nok bånd, har vi et annet alternativ sånn at noen andre kan
“bruke” våres

- Elektra og nutrix har over 75 påmeldte og trenger bånd. skal vi fikse det? eller skal
de?

Konklusjon



Handlingsplan

Eventuelt kommet opp under møtet

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

“Skal stå tom før møtet”

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

Møtekritikk

● “NSTR


