
Styremøte 1
Hovedstyre i Spanskrøret 2023

________________________________________________________________________

Dato: 18.01.23

Sted: Realfagsbygget, R4

Ordstyrer: Olav

Referent: Håkon

Tilstede: Nye og gamle styret

Fraværende: Aurora

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Olav Eksamener, ferie,

Håkon Opptatt med å fokusere på å referere, så samme som
resten

Sten Vært hjemme, venter på eksamener

Hermann Detox på hytta, ellers samme

Emma Samme, eksamen og ferie, venter på eksamensresulta

Thea Samme som andre, vært i sandefjord

Aurora Australia

Isak Stått på ski, vassfjellet

Herdis Eksamen, ferie, samme som alle

Mariken Eksamen, juleselskap, syden

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva



Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Olav Linjeledermøte mandag, om fadderuke og
hotellboikotting, artig. Karrieredag for lærere idag,
spanskrøret hadde stand. Skal lages oversikt over hva
linjeforeninger betaler for lokaler for å se om det
forskjellbehandles. Fikset *nesten alle kontortilganger

Håkon Hatt erfaringsmøter, lagt ut om eksternt arrangement,
deltatt på stand idag

Sten Nada

Hermann Stand i dag, mye på kontoret, 4t om dagen. Isak også

Emma Erfaringsmøte, fått skriv og mailer, og faglig-facebook

Thea Erfaringsmøte, tilgang på mail og brukere. Oppdatert litt
på nettsiden - tillitsvalgte, og skal legge ut nye
vedtektene

Aurora

Isak Erfaringsmøte, oppretta styre i idkom. Årsmøte mandag

Herdis Erfaringsskriv, fått oversikt over driven. Fått forespørsler
om opplegg i Åre.

Mariken har fått erfaringsskriv, hatt erfaringsmøte, fått oversikt
over driven



Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Sina For å være i frankrike under cavasøndag Ja

Jørgen For å være med på cava-vors, men ikke bli med ut Ja

Sten For å ikke ha takeover Nei

Sten For å ikke være på cavasøndag Ja

Håkon For å skvette i buksa Nei

Erle For å skvette på meg (håkon?) Ja

Erle For å dra hjem tidlig Ja

Linnea For å nesten sovne på cavasøndag Ja

Håkon For crasha nettside Nei

Andrea For å være oppmerksomhetssyk Ja

Olav For å vinne rektorvalget ja

Sten For å være stein dau NEI.

Håkon For å være rar Nei

Håkon For å være uspesifikk og dermed forlange litt mye Ja

Sten For å være uspesifikk Jai

Erle, Heidi og Olav For å ikke betale for julebord som de faktisk deltok på Ja

Amalie V For mandagsinnlegg Ja

Olav For å misbruke styregenser og være keeg Ja

Sten For å melde første spanken i nye styre FØR styreåret vårt Ja

Sten og Håkon for å komme sent/ikke komme til synging på kont Ja/Ja =
JA

Andrea For å viritielli bomme på rettskrivinga Ja

Jørgen For at det ikke finnes en eneste brus i kjøleskapet på kont Ja



Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Olav For å missforstå assassin regla og egt jukse litt ja

Sten
For å være elendig i assassin! Får en ny mulighet i spillet,
men velger å drepe forran aktive spillere Ja

3 spanks til Olav
For å holde meg igjen når jeg skal løpe fra Ingrid i
assassin ja

Olav
For å ha med en logisk uløselig sudoku, det er 10 mulige
løsninger og ingen bruker logikk, man må tippe!! nei

Andrea For å melde urimelig spanks Nei

Sten
For å ikke være med å dele ut pepperkaker med det nye
styret ja

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Saker

Sak 0: HS1001 - Grunnkurs i Styremøte Innmelder: Olav
Tid: 10 min

Bakgrunn Liten gjennomgang om hvordan vi har styremøter.

Diskusjon Vi har grunnkurs i Styremøte

Konklusjon Vi har hatt grunnkurs i Styremøte

Handlingsplan Ha grunnkurs i Styremøte neste år også.



Sak 1:  Passord, mail, infodeling osv. Innmelder: Olav
Tid: 15 min

Bakgrunn
Få alle nye styremedlemmer på Google-kontoer, admin på Facebook,
Instagram.

Diskusjon “Diskusjon”

Konklusjon Ferdig, viktigste på plass

Handlingsplan Andre passord/innlogginger kan komme løpende senere. Viktigste er på plass

Sak 2:  Komitéopptak Innmelder: Olav
Tid: 30 min

Bakgrunn

Komiteene ble nullstilt over nyttår - vi må ha opptak
● Lage Google Forms
● Tekst om hva komiteen driver med
● Instagram

Diskusjon

Ser på komiteopptak fra ifjor, skjema som ble utfylt. Tenkte å gjøre samme i år.
Alle førstinger garantert 1 komite. Ett obligatorisk valg.
Må endre noe på skjema. Jubileumskomiteen blir eget opptak samme dag
Forslag: Fylle inn i skjema hva du kan bidra med i komiteen - oblig

Komitetekster
Kan ta inspirasjon fra tidligere komitetekster, utenom webkom - trenger ny

Takeover på instagram - for å reklamere for komiteen. Hjalp ifjor, veldig gøy.
Kanskje lurt å ikke ha midt i Åre, starte allerede IMORGEN.

torsdag: Hermann
fredag: Emma
lørdag: Thea
søndag: Isak
mandag: Herdis
tirsdag: Mariken
onsdag: Aurora
torsdag: Ingrid

Hva skal med?
Bilder, hva komiteen vanligvis gjør, dine planer, åpent for å stille spørsmål (minst to hverdag).
Generelt hva går det utpå å være med i komiteen din.

Under opptak - greit å ta kontakt om motivasjon, spes om komiteen er på andre/tredje valg.
Bestem på forhånd hvor mange du vil ha inn. Prioritere førstevalg > andre > tredje. Så mange
som mulig.

Konklusjon Bruker skjema som ifjor, med noen endringer. Har takeovers på instagram.

Handlingsplan

Skriv en kort tekst om komiteen deres. Hva dere vil gjøre, hvem det passer for osv.
ASAP - frist kl 16:00 imorgen, torsdag 19.jan

Takeovers om komiteene fra og med imorgen. Se plan over
Opptak stenger tirsdag 31.01



Sak 3: Ny spankeansvarlig Innmelder: Olav
Tid: 5 min

Bakgrunn
Ansvar for oppfølging av spanks - Hermann? Vi må også bli enige om
pris per spank.

Diskusjon

“Ja greit det” - Hermann

Forslag for spankpris - 20 kr
Alle nye får også spank.

Spank meldes på slack, under #spanks.

Konklusjon Hermann blir ny spankeansvarlig

Handlingsplan Flinke på å gi ut spanks når det passer. Og når det ikke passer seg

Sak 4: Styrenavn Innmelder: Olav
Tid: 5 min

Bakgrunn Styret pleier å ha et navn, vi må komme på et nytt.

Diskusjon

Gamle var “Fager Amraham” som kom fra flere spanks som feilstava “Fader Abraham”
Året før der var “Aldri mer 12.mars”, “Nachomjølk” før der igjen.
Basically bare navn på gruppechatten

Kan tenke på navn allerede nå. Spes ila Åre. Dukker som regel opp som en inside joke

Konklusjon Tenke på nytt

Handlingsplan Tenke på nytt a plis

Sak 5: Taushetserklæring Innmelder: Olav
Tid: 10 min

Bakgrunn Skrive under på en taushetserklæring.

Diskusjon Rektor deler ut kontrakt, og vi får lese over. Penner deles ut

Konklusjon Det er fair, alle skriver under. (utenom Aurora)

Handlingsplan Aurora skriver under på erfaringsmøte

Sak 6:  Tilbakemelding på evaluering Innmelder: Olav
Tid: 10 min



Bakgrunn
Styret 2022 har fått tilbakemelding på et evalueringsskjema. Det kan
gi oss en pekepinn på hva vi kan fortsette med og hva vi kan gjøre
bedre med i året som kommer.

Diskusjon 19 svar, anonymt
Taushetsbelagt.

Konklusjon

Handlingsplan Vi bruker tilbakemeldingene, og vil drifte så godt som mulig.

Sak 7: Litt info om økonomimøtet Innmelder: Erle
Tid: 15 min

Bakgrunn

Diskusjon

Vi må ha økonomimøte mellom 9-15 februar.

Mandag 13. Første møte, setter standarden for økonomimøter. Styret og SKOM, obligatorisk.
Må være 30 for å være godkjent, så tving med en venn hver. Pizza? Prøve å få til

Trenger 2 referenter/tellekorps. 3 til sammen. Helst ikke-Spanskrøret folk. Alle sender melding
til 2 venner.

Går gjennom tidlig budsjettforslag, og generell økonomi

Skaffet tellekorps underveis.

Prøver med intern ordstyrer først.

Konklusjon
Møte mandag 13.februar. Må være mange nok.
Tellekorps 1: Malin Helgestad, Erudio, tlf: 98837026
Tellekorps 2: Nikolija Maksic, Online, tlf: 46862976

Handlingsplan

Møte mandag 13.februar.
Sett deg inn i budsjettet, og tenk frem til hva du/komiteen trenger/må være forberedt på, så gjør
vi endringer utifra hvordan vi trenger det. Gjør dette god tid. Send inn endringer ila neste uke

Møtes litt før og Linnea går gjennom årsmøte-gang
Må selge merch!

Eventuelt kommet opp under møtet

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

Slack
Legg viktige ting både på drive og slack. Slack sletter etter 90
dager

HalvLUR Ta litt mer ansvar for halvLUR. Samarbeid mellom styret og tredje.



Mailliste
Må lage mailliste for 2022 kullet. Ex-IKT, IKT og faddersjef
koordinerer

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

1: Passord, mail,
infodeling osv.

Andre passord/innlogginger kan komme løpende senere. Viktigste er på plass

2: Komitéopptak

Skriv en kort tekst om komiteen deres. Hva dere vil gjøre, hvem det passer for osv.
ASAP - frist kl 16:00 imorgen, torsdag 19.jan

Takeovers om komiteene fra og med imorgen.
torsdag: Hermann
fredag: Emma
lørdag: Thea
søndag: Isak
mandag: Herdis
tirsdag: Mariken
onsdag: Aurora
torsdag: Ingrid
Opptak stenger tirsdag 31.01

3: Ny spankeansvarlig
Hermann

Flinke på å gi ut spanks når det passer. Og når det ikke passer seg

5:
Taushetserklæring

Aurora skriver under på erfaringsmøte

6:  Tilbakemelding
på evaluering

Vi bruker tilbakemeldingene, og vil drifte så godt som mulig.

7: Økonomimøtet Møte mandag 13.februar. Budsjettforslag sendes ut til Styret før møte. Alle ser over
budsjettforslaget og ser om det passer deres komités behov.

Møtekritikk

● NSTR


