
Styremøte
Hovedstyre i Spanskrøret 2023

________________________________________________________________________

Dato: 02.02.2023

Sted: Kontoret

Ordstyrer: Olav

Referent: Håkon

Tilstede:Sten, Mariken, Aurora, Thea, Isak, Hermann, Emma

Fraværende:

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Olav Skoleprosjekter og Åretur

Håkon Åre, besøk av morsan

Sten jobb, ølkasting, Åre

Hermann Skole, Åre og håndbaill

Emma Skole, lab, jobb & Åre

Thea Vært i Åre og jobbet masse med VitBer

Aurora Kommet seg hjem fra Australia og vært i Åre

Isak Irritert seg over VitBer og vært i Åre

Herdis Vært i…. Åre, og vært redusert i etterkant

Mariken Jobbet med skole, vært i Åre og lært seg Doodle

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Komiteledere Ros for bra jobb på instagram ved komiteopptaket,vi fikk inn 14 ekstra

Thea Ris til Thea for å jage bort andre lærere, beskyldte de for å være tyver



Håkon Ros for ekstremt gode, og morsomme, søndagsinnlegg

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Olav Tilgang til kont, lagt klar saker, lagd Slack for 2023 .
Mange møter fremover

Håkon Meldt på eksternt, skrivd søndagsinnlegg, mailet

Sten Blitt innført i hvordan være økans, Linnea har fortsatt litt
kontroll fram til økonomimøtet-

Hermann Komiteopptak stort sett, chatter og lister

Emma Opptak, sendt meldinger om første/andre valg. Fortsatt
på dialogen med ITdagene. Fått inn diverse ønsker om
foredrag, quiz og div.

Thea Oversikt etter komiteopptak. Planlagt nærmere med
sosiale medier ansvar.

Aurora Komiteopptak. Rekordhøyt for redaksjon. Sett mer på
podcast. Begynt på første utgave.

Isak Registrert i Brønnøysundregisteret. Oversikt over
budsjett og div. Sett på aktiviteter fremover, ønsker seg
skitur i mars

Herdis Komiteopptak, planlagt første møte. Sett på hvordan
våren kan bli. Hatt møte om Vårfest, kjemper for
stolleken. Planlegger også noe gøy 25.mars

Mariken Komiteopptak, planlegger første møte.

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?



Håkon Søndagsinnlegg mangler Ja

Olav
Ferdigskrevet tausehetsplikt, med navn på
spankeansvarlig før det var avgjort Ja

Hermann Ikke lad Soundbox x2 Ja x2

Isak For å lyve om at han har anbefalt og lade Nei

Sten For å trenge hjelp til øving på bussturen til Åre Ja

Thea Minus spank, for å gå med pantepose

Trekkes(v
i driver
ikke med
minus
spank)

Sten For ikke å dra ut Ja

Mariken Spank for at herdis må melde spank for deg Nei

Isak For å melde Martin savnet når han lå i senga Ja

Håkon For å melde Martin savnet når han lå i senga Ja

Hermann For å ha seksuelt samvær på guttavors Trekkes

Hermann For å ødelegge soundboxen Nei

Håkon Minus spank for å ha fest på hytta siste dagen Trekkes

Aurora For ikke å ha med pc på styremøte Ja

Håkon For å komme for seint til møte Ja

Olav og Sten
For å ikke betale inn til hybrida, slik at vi mistet alle
plassene våre til ball Ja

Alle Spank til alle for å være med i styret Ja

Olav For å fortsatt ikke gitt meg kontrakt/taushetspliktgreier Ja

Sten
For å melde så mange spanks at han glemmer de han har
meldt Ja



Aurora Sove på møte Ja

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Saker

Sak 1:  Kulturkontakt Innmelder: Olav
Tid: 2 min

Bakgrunn
Vi må etter vedtektene utnevne en kulturkontakt blant oss.
Kulturkontakten skal fungere som et bindeledd mellom Styret og de
større undergruppende i Spanskrøret.

Diskusjon Håkon tar den, mest naturlig.

Konklusjon Håkon som inspektør blir fungerende kulturkontakt

Handlingsplan Håkon som inspektør blir fungerende kulturkontakt

Sak 2:  Inn/ut -fest KOMITEFEST Innmelder: Olav
Tid: 15 min

Bakgrunn
Skal vi prøve å få til en inn/ut-fest i år?
11. februar? Vors hos ny/eks-leder av komité og samles på
Samfundet?

Diskusjon

Andre helger er det mye som skjer, og mange som reiser bort. 11.februar passer godt.
Flere som fortsatt ikke kan 11.februar, diskuterer andre muligheter. Søndager, torsdager?
Har et høstsemester om det ikke passer. Kommer frem til at 17.februar passer det for flest.
Setter den til 17.februar.
Nye lederne ordner vors med komiteen sin, med gamle komitelederne.

Konklusjon 17.februar satt til inn/ut fest.

Handlingsplan Komiteledere fikser vors med komiteene sine. VIktig å sende info fort om dato.



Sak 3:  Samarbeid en Psykt vanlig uke? Innmelder: Olav
Tid: 10 min

Bakgrunn
Salt har lyst til å få et samarbeid med oss og Erudio til et
arrangement under “En psykt vanlig uke”. De har foreslått
filmvisning i auditoriet på tvers av linjeforeningene.

Diskusjon Godt forslag. Vil være med på dette. Finner ut av den praktiske gjennomføringen, men vi vil
være med

Konklusjon Ja vi er med

Handlingsplan Olav tar det videre

Sak 4:  Komitéopptak Innmelder: Olav
Tid: 20 min

Bakgrunn
Slik vi har komitéopptak nå er det mye dødtid i de ulike komitéene
fra studiestart til komitéopptaket er ferdig. Kan vi komme med et
tiltak som kan holde driften i gang kontinuerlig?

Diskusjon Diskuteres om vi skal ha opptak før jul, eller om perioden skal vare fra februar-februar.
For få som har tilgang til kontoret på starten av semesteret.

Konklusjon Februar til februar varighet på komiteperode. Må søke om korttilgang

Handlingsplan Tilpasse komiteperiode til å vare fra februar til februar, spes i forhold til korttilgang.

Sak 5:  Styrebilde Innmelder: Olav
Tid: 10 min

Bakgrunn
Vi må finne fotograf og passende tidspunkt til å ta styrebilde. Viktig
at alle er med på dette.

Diskusjon Foreslås at Sten hører med Fotokomiteen til Volvox, Axel fra Nyklomedia skal Sten høre med.

Konklusjon Sten hører med Axel.

Handlingsplan Sten hører med Axel

Sak 6:  Opptakstur Innmelder:Håkon
Tid: 5min



Bakgrunn
Kanskje litt tidlig ute, men tror det er lurt å booke Studenterhytta for
opptakstur tidlig for å sikre gode datoer som ikke krasjer med andre
arrangement.

Diskusjon
I september:
1-2. september er det Festningen. Herdis bortreist 8-9. september, Immball 16.sep.
22.-23. sep funker best. Enighet

Konklusjon Fredag 22.sep, Lørdag 23.sep

Handlingsplan Booke Studenterhytta 22 og 23 september

Sak 7: Samarbeid med pedagogstudentene Innmelder:Olav
Tid: 5min

Bakgrunn
Vi har fått mail fra pedagogstudentene om både samarbeid om
arrangement, og ønske om at vi er med på årsmøtet deres.

Diskusjon
Greit å møte opp på. Herdis og Thea drar!
Samarbeid om faglig arrangement med tema “hva kan vi lærere gjøre for å motvirke uønsket
gjengaktivitet blant unge”. Olav og Emma ordner møte.

Konklusjon Herdis og Thea drar årsmøte! Olav og Emma ordner møte om samarbeid.

Handlingsplan Herdis og Thea drar på årsmøte neste onsdag. Olav og Emma møte om samarbeid.

Sak 8:  Søknad om velferdsstøtte fra NV Innmelder:Olav
Tid: 10min

Bakgrunn Frist for å søke er 5.februar. Hva vil vi søke om støtte til?

Diskusjon
Ser på tidligere søknader.
Forslag til støtte: påskerenn/skidag,  premie til quizlag,  redaksjonen teste, volleyballr.

Konklusjon Søker til blant annet premier, pølser og tilbehør til aktivitetsdag,

Handlingsplan Sten søker

Eventuelt kommet opp under møtet

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

Olav veltet kaffe

Aurora sovnet under
møte Spank.



Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

Sak 1:  Kulturkontakt Håkon som inspektør blir fungerende kulturkontakt

Sak 2:  Inn/ut -fest
KOMITEFEST Komiteledere fikser vors med komiteene sine. VIktig å sende info fort om dato.

Sak 3:  Samarbeid en
Psykt vanlig uke? Olav tar det videre

Sak 4:  Komitéopptak Tilpasse komiteperiode til å vare fra februar til februar, spes i forhold til korttilgang.

Sak 5:  Styrebilde Sten hører med Axel

Sak 6:  Opptakstur Booke Studenterhytta 22 og 23 september

Sak 7: Samarbeid med
pedagogstudentene Herdis og Thea drar på årsmøte neste onsdag. Olav og Emma møte om samarbeid.

Sak 8:  Søknad om
velferdsstøtte fra NV Sten søker

Møtekritikk

● NSTR


