
Styremøte
Hovedstyre i Spanskrøret 2023

________________________________________________________________________

Dato: 16.02.23

Sted: Kjøkkenet,

identitetsarealet

Ordstyrer: Olav

Referent: Håkon

Tilstede: Alle utenom Sten

Fraværende: Sten

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Olav Topptur for første gang, det var gøy, årsmøte

Håkon Kompiser på besøk en helg, ble rolig helg etter det

Sten På reise

Hermann Rolig siste to uker, litt håndball, lite skole

Emma Sett på insekter, lus og sånn, jobb, støh vinterball!
Nyttårsbord med jobben

Thea Støh vinterball, jobb, feira valentines

Aurora Kommer seg ikke inn på slacken, insekter og lus,
jobbfest. Operert, hadde 4 dagers forrige helg for å lade
opp til operasjonen

Isak Stått på ski, spilt tre kamper for Spanskrøret. leder
tabellen! Tapt bare en av sju kamper deylig

Herdis Lang recovery etter Åre, ikke så mye skole, pjusk, støh
vinterball

Mariken Skrevet rapporter, ikke fått godkjent, skrevet på nytt. En
del bursdager

Ris/ros



Hvem R(i/o)ses for hva

Aurora Ros for å være her til tross for operasjon

Hermann Ris for et forjævelig kontor

Alle Ros for gode svar på 5+1

Håkon Ris for å drepe Aurora (meldt fra Aurora)

Olav Ris for å glemme en Ros han skulle gi

Alle Ros for god innsats på å ordne komitefest til tross for mange endringer

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Olav Møte med FTV fra IE om velferdsmidler, møte med
NV-gangen og møte med linjelederforumet. Holdt på
med årsmøte.

Håkon Møte med ITdagene, bestilt styregensere, booket
Studenterhytta med 3 ønskede datoer, fått avtaleforslag
tilbake fra ITdagene. Ellers annen mailing.

Sten -

Hermann Komitemøte, fordelt ansvar innad i komiteen. Funnet ut
hvordan kontoret skal brukes fremover, typ vinterferie
på kontoret

Emma Komitemøte, fordelt ansvar, forberedt til quiz neste
torsdag på work work. Møte med fagleder Erudio om
foredrag samarbeid, og tatt det videre med komiteen.
Fått mail fra fagleder Nabla om foredragsamarbeid om
noe om matte, har svart men ikke fått noe tilbake igjen.

Thea Komitemøte, fordelt ansvar, hvem som legger ut for
hvilke komiteer på nettsiden. Frist ut uka. Var på
Pedagogstudentenes årsmøte med Herdis, som har
ressurser om vi vil samarbeide.

Aurora Komitemøte, satt igang første utgave av Vitnemålet.
Skal klare fristen, satser på utdeling 3.mars. Må se på
grafisk design, og søknad til FUL. Begynt planlegging
av podcast. Håper på episode ut rundt



vitnemålsutdeling. Vil ha typ ukentlige. Har lagt en god
plan for hvordan det skal være

Isak Komitemøte, fordelt i undergruppene innad i idrett.
Planlagt skituren til Sunnmøre, med mer info om hva
som kreves for å delta.

Herdis Komitemøte, hatt sosialkveld! Fordelt ansvar, ny
approach med undergrupper for hvert arrangement.
Hatt Vårfest møter med Volvox. Pedagogstudenten
møte. Planlagt mer om våren, lagt til i kalenderen på
disken.

Mariken Komitemøte, fordelt litt oppgaver. Sett på antall
gruppeledere, men vanskelig mtp vet ikke antall nye
studenter. Møter, sett på lokaler, sett mest på støtte.

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Olav Være på jobb på vors Ja

Håkon Være på jobb på vors Ja

Herdis Trenge hjelp til å komme inn på kontoret Ja

Emma Miste styrebånd Ja

Hermann Nasty kontor Ja

Hermann Plakat utenfor kontoret Ja

Aurora Ikke rydde etter møte Ja

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?



Saker

Sak 0:  Komitefest Dukket opp
underveis

Bakgrunn Må spikres nærmere

Diskusjon

Diskuteres når man skal samles på kjelleren, at det bør samkjøres. Må sørge for at alle kommer
inn, og at vi har plass nok. Hvor mye skal komitevorset prioriteres over samlingen etterpå.

Alle skal være på kjelleren til 20:00. Hovedfokuset er samlingen etterpå på kjelleren. Er
sosialkveld for alle komiteer i en samling først og fremst.

Konklusjon Alle skal være på kjelleren til 20:00. Hovedfokus på samlingen etterpå

Handlingsplan Alle skal være på kjelleren til 20:00.

Sak 1:  Slack Innmelder: Olav
Tid: 5 min

Bakgrunn
Vi må få gang på den nye slacken. Viktig at alle komiteledere får
medlemmene sine inn der.

Diskusjon
Hvorfor ha en egen slack bare for komitemedlemmer? Hvorfor ikke åpent for alle generelle
medlemmer? Mange som synes Slack er lite intuitivt. Er ingen stor fordel ved å begrense det
innad i komiteer

Konklusjon Vi åpner den heller for alle medlemmer, legger ut link på Facebook.

Handlingsplan Sende invitasjon på facebook. Styret setter seg mer inn i å bruke Slack

Sak 2:  Støtte velferdsmidler IE-fakultetet Innmelder: Olav
Tid: 20 min

Bakgrunn
IE-fakultetet tar imot søknader om velferdsmidler fram til 24. februar.
de har 300 000 kr å fordele ut på tilhørende linjeforeninger. Hva vil vi
søke om?

Diskusjon Individuelle søknader. Søk om forskjellige velferdstiltak. Ikke drift, alkohol eller liknende. Er for
sosiale arrangement.

Konklusjon Søk til sosiale arrangement for komiteene eller linja generelt. Samarbeid med Sten.

Handlingsplan Søk til sosiale arrangement for komiteene eller linja generelt. Samarbeid med Sten.



Sak 3:  Tekst til nettsiden Innmelder: Thea
Tid: 10 min

Bakgrunn Styret må sende inn tekst for nettsiden vår…

Diskusjon Til styret-siden, send inn samtidig som komitetekstene. Oppdaterer Styret siden mer etter vi tar
bilder. Frist søndag!

Konklusjon Send inn Styret tekst om deg selv til Thea innen Søndag sammen med komitetekstene

Handlingsplan Send inn Styret tekst om deg selv til Thea innen Søndag sammen med komitetekstene

Sak 4:  UKEtoget Innmelder: Olav
Tid: 15 min

Bakgrunn

Hva: Workshop om UKEtoget (og pils)
Hvem: Alle linjeforeningsstyrer
Sted: Strossa, Samfundet
Dato: Torsdag 23. mars
Kl.: 19:00-21:00
Påmelding: https://forms.gle/RyhRNCCouDSKKujB6
Mer info om UKEtoget? Se vedlagt presentasjon og inforskriv.

Diskusjon Vi vil delta, gjøre oss mer synlige. Hva skal vi gjøre / hvem? Sette oss nærmere inn i det

Konklusjon Vi representerer!

Handlingsplan Vi representerer!

Sak 5: Praktisk info Vårfest
Innmelder:
Herdis
Tid: 5 min

Bakgrunn
Litt info rundt vårfesten.

Diskusjon

60 plasser, melde seg på raskt!
Tema: White Trash (oss) og Upper class (V&A)
Begynner kl19 på Folkets hus, medbrakt. Ryktes hjemmebrygga øl fra volvox. Droppa
opptredener, men skal være arrangement. Blir konkurranser, vinneren får vandrepokalen!

Konklusjon Melde oss på

Handlingsplan Melde oss på og bli white trash

Sak 6:  Oppdatering felles arrangement med Erudio og Salt for en psykt
vanlig uke

Innmelder: Olav
Tid: 10 min

https://forms.gle/RyhRNCCouDSKKujB6


Bakgrunn

Litt fram og tilbake rundt hva de ulike styrene ønsker for dette
arrangementet. Nå er det ønsker om å ha filmvisning og spillkveld
for å ha mulighet for å sosialisere også.

Diskusjon

Vil unngå å betale, da det heller bør brukes på egne arrangement.
Kanskje noen fra arrkom vil være med å ordne dette sammen med erudio og salt. Litt uklart hva
opplegget egentlig er enn så lenge. Høre med andre i Spanskrøret som har interesse for Psykt
vanlig uke.

Konklusjon Får det til, finner noen fra Spanskrøret til å være med å planlegge/arrangere sammen med Salt
og Erudio

Handlingsplan Høre med Spanskrøret medlemmer med i Psykt vanlig uke, evt arrkom

Sak 7: ITdagene har sendt forslag til samarbeid
Innmelder:
Håkon
Tid: 2 min

Bakgrunn

1. Spanskrøret skal gi itDAGENE eksklusivitet på arrangementer første messedag, 18.
september.
2. Spanskrøret skal gi itDAGENE eksklusivitet på arrangementer frem til klokken 16:00
andre messedag, 19. september.
3. Spanskrøret skal inkludere itDAGENEs messedager i arrangementsoversikten på deres
nettsider, samt la itDAGENE henge opp standkart på Spanskrørets kontor i forkant av
messedagene.
4. Spanskrøret skal bleste for itDAGENE på de sosiale mediene de drifter. Dette vil i

utgangspunktet si 2 innlegg på Facebook/Instagram, ett før og et under itDAGENE
5. Spanskrøret skal ha ansvar for påmelding til banketten samt betaling for sine studenter,
og deretter overføre samlet sum til itDAGENE sine kontoer innen 30. september.

Diskusjon kan vi gjøre dette? God avtale? Ja

Konklusjon Ja dette vil vi være med på!

Handlingsplan Signere avtalen og gi svar til ITdagene

Sak 8:  Kræsjkurs i eksterne arrangementer og berging Innmelder: Olav
Tid: 10 min

Bakgrunn
Litt info om de ulike tradisjonene som er på eksterne arrangementer
og hva man gjør der.

Diskusjon

Bergingsregler, etikette og div.
Berghatter og Emilhatter skal IKKE berges. Styrebånd skal IKKE berges. Ta godt vare på
Spanskrør.
På jubileum og immball gir man som regel styregaver. Ofte i form av drikke, men kan også gi
andre ting som bergede kontorgjenstander, eller passende gjenstander og sånt.

Konklusjon Sett dere inn i etikette og tradisjoner

Handlingsplan Første prøvelse på naborevyen!



Eventuelt kommet opp under møtet

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

Styrebilder Torsdag 18 er seint, tar det heller onsdag. Må høre om det passer med de som tar
bilder. Onsdag 22. klokken 15.

SKOM

Noen tanker om tilbakemeldinger fra SKOM. Oppleves litt som om de
mangler tillit til oss som Styre. Blant annet komitedrift er
komite+komiteleders ansvar, og bør ikke være noe SKOM fokuserer på.
Anbefaler SKOM heller å delta i komiteer om de føler de har gode ideer(Ref
nettsiden saken). Olav tar det videre

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

0 Komitefest Alle skal være på kjelleren til 20:00.

1 Slack Sende invitasjon på facebook. Styret setter seg mer inn i å bruke Slack

2 Støtte IE Søk til sosiale arrangement for komiteene eller linja generelt. Samarbeid med Sten.

3 Tekst til nettsiden Send inn Styret tekst om deg selv til Thea innen Søndag sammen med komitetekstene

4 UKEtoget Vi representerer!

5 Vårfest Melde oss på og bli white trash

6 Psykt vanlig uke Høre med Spanskrøret medlemmer med i Psykt vanlig uke, evt arrkom

7 ITdagene Signere avtalen og gi svar til ITdagene

8 Styret etikette Første prøvelse på naborevyen!



Møtekritikk

● NSTR


