
Styremøte 15
Hovedstyre i Spanskrøret 2022

________________________________________________________________________

Dato: 01.11.22

Sted: Linnea

Ordstyrer: Erle

Referent: Amalie

Tilstede:

Fraværende:

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Erle praksis, shitty lab-leder og kos<3

Amalie V Praksis, lab, sjuk, hjernerystelse, maskorama, sliten:-)

Linnea Praksis, halloweenfest x2, konsert, rbk-kamp, jobb
tydeligvis

Jørgen Festligheter, litt skole, jobba litt og fotball

Sina utflukt på gård med cidersmaking, skole, vært tolk på x
antall legebsøk, reise

Håkon Halloween, og annet gøy

Olav Praksis, lab og andre festligheter

Amalie Praksis, halloweenfest, styresosialt, konsert, bursdag,
satte i gang brannalarmen i praksis:))

Andrea Litt praksis, halloweenfestx2 (oppført meg ekkelt på
firefine), juleverksted med arrkom, middag med pappa
og besøk, styresosialt <3 Tett i nesa (har også krangla
med labass), rbk kamp!!!!

Heidi Jobb? Sikkert? Praksis

Sten Var på samf, og så var Jeg syk :( (fuck brannalarm)

Ris/ros



Hvem R(i/o)ses for hva

Håkon
(+webkom)

Ros for ny nettside!! WOW

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Erle møter, ll, innkalling, insta

Amalie V Gjort klart til takeovers og innlegg på instagram, litt
mail, søndagsinnlegg og andre potetaktiviteter

Linnea Ført regnskap, div mail og sånn, innbetaling
halloweenfest, mast på diverse

Jørgen Kontkom møte, chatta med vaktmester, fiksa prislister
på kont og pynta bongpermen igjen. Sittet for mye på
kont i det siste.

Sina ikke stort - svare litt mail og quiz + samarbeid med ninni
om utvekslings “bank”

Håkon Fått opp den nye sida, lanseringsdag, hatt møter

Olav Hatt møte med Readaksjonen. Takeover i morgen!

Amalie Betalt regninger, hatt volleytreninger og småtteri

Andrea Jeg har vært i lite møte med studio, hatt juleverksted,
arrangert halloweenfest, shoppa litt, siste finish til
resterende arrangement (julebord, åre, assassin)

Heidi

Sten Ittno / vært et aktivt webkommedlem



Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Sten Være på dama under redaksjonsmøte Ja

Olav, Håkon, Amalie,
Linnea Komme sent til styresosialt (Ikke innen akademisk kvarter) Ja

Sten Spank. (dama som bakgrunnsbilde) Ja

Andrea Ha apple watchen på norsk Ja

Olav Pumpe før styrebildet ja

Sten For å spy. Ryddih Ja

Linnea For å ha minst spanks Ja

Linnea For å drikke med begge hender Ja

Linnea For å være jagermeister Ja

Linnea For å ha capsen bak fram Ja

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Saker

Sak 1:  Generalforsamling - gå gjennom gangen Innmelder: Erle
Tid: 20 min

Bakgrunn

Diskusjon Folk må fylle inn hva de har gjort i år, og evt legge til bilder<3



Vi har sendt inn forslag til vedtektsendringer, leser disse live i styremøtet, så alle er forberedt til
generalforsamling.

Vi diskuterer også gjennom hva vedtektsendringene vil bety dersom de stemmes gjennom.

Vi går gjennom planen for generalforsamlingen

Alle sender MINST 3 meldinger til mennesker vi syns bør stille til rollene våres!! Push push
push

Konklusjon Dette blir bra<33

Handlingsplan Alle sender MINST 3 meldinger til mennesker vi syns bør stille til rollene våres!! Push push
push

Sak 2:  æresmedlemskap Innmelder: Erle
Tid: 20 min

Bakgrunn

Diskusjon Vi diskuterer

Konklusjon

Handlingsplan

Sak 3:  økonomi - opplysningssak
Innmelder:
Linnea
Tid: 5 min

Bakgrunn

Diskusjon

Vi legger ut for pizza, håper på å få støtte her. Ikke krise om ikke.

Snakket med radisson, vi har betalt dobbelt opp med vakter. Får tilbake for dette

Fått tilbake penger for fadder tskjorter

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


