
Styremøte 4
Hovedstyre i Spanskrøret 2023

________________________________________________________________________

Dato: 02.03.2023

Sted: Kontoret

Ordstyrer: Olav

Referent: Håkon

Tilstede: Styret

Fraværende: Thea, Hermann

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Droppes for denne gang, mye som kom opp så
måtte knekke igang

Olav

Håkon

Sten

Hermann Har hatt det bra Så bra Hermann.

Emma

Thea

Aurora

Isak

Herdis

Mariken

Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Alle som var Ros for å kose seg på naborevyen



med

Aurora Ros for hosting av etterfest for Styret etter revyen

Hermann Ros for vinterferie på kont

De som deltok
på quiz

Spesielt ros til vinnerlaget

Herdis Ris for å krasje filmkveld med volleyballtrening

Emma Bra quiz!

Auora og
Emma

Ros for å jobbe for å utvide eksterne tilbud for IT studenter via online og
bedrifter

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Olav Snakket med SKOM, hørt med Kirsti om en psykt vanlig
uke også med Salt & Erudio om samme, og fått tilgang
til bank. Ellers småting.

Håkon Betalt for styregensere, ferdigstilt ITdagene kontrakt,
sendt mail, ordnet med eksternarrangement, skrivd
søndagsinnlegg

Sten Søkt støtte til nv, sit, studentfrivillighet og IE.

Hermann Har hatt vinterferie på kontoret, fått etablert i større grad
undergrupper i komiteen. Prøver og holde kontoret
åpent, rent og med kaffe🙂ellers småting

Måtte dra før
saksgjennomga
ng

Emma Sendt mail til Equinor ang. bedpress. Holdt quiz og
planlegger neste. Planlegger hybridquiz med Erudio.
Venter på oppdatering ang. foredrag med Nabla.
Samarbeidsseminar med Erudio.

Thea Ikke tilstede :(

Aurora Nesten redigert ferdig vitnemål, spilt inn 1.ep av
podcast og skal spille inn neste i mrg. Nominert tekster
til gullblekka. Så vidt satt i gang et samarbeid med
Online

Isak Fått støtte fra NV. Planlagt og sendt ut siste info om
sunnmøretur. Begynt å pålanlegge en erfaringstur til



ruten med mindre erfarne skigåere. Prøvd å få tak i
noen til påskerennet

Herdis Planlagt videre rundt vårfest, funnet ut at vi går i pluss
yey! trenger forslag til leker? har hatt filmkveld, og
snakka med erudio og nutrix ang samarbeid. søkt støtte
til paint n sip, fått sten til å søke støtte til gratis kino

Mariken Hatt møte med faddersjefene i NV-gangen. Hatt møte
med Irgens. Hatt møte med Chris og Trude. Snakket
med IE om å få samme støtte som i fjor. Hatt
faddermøte. Søkt om støtte av IE til edru ting i
fadderuka.

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Emma For å lage chat til arrangementet sitt Ja

Emma For ikke å være på naborevyen Ja

Sten For ikke å være på naborevyen ja

Håkon Ikke spanskrør på styrevors x3 (og prøvde å skjule) Ja x2

Aurora Miste spanskrøret Ja

Thea Miste spanskrør

Thea For å bruke pausen på å lete etter spanskrøret

Olav Treg til styrefest etter revy Ja

Isak Være tarzan på nach Ja

Hermann Manglende utstyrskontroll Nei

Håkon Mangle jakka trekkes

Isak Miste spanskrøret Ja

Isak Ikke å være på styrenach Ja

Emma Ikke å være på styrenach trekkes



Thea Ikke å være på styrenach

Sten Ikke å være på styrenach trekkes

Emma Ikke bilde på slack Ja

Thea Ikke bilde på slack

Hermann Ikke bilde på slack Ja

Sten For ikke å rekke styrevors, STØH Ja

Herdis For å være en gris Ja

Mariken For å skifte etter naborevyen ja

Mariken For å kuppe Håkons plass og bli sammen med rektor ja

Herdis
Legge inn vitnemålsutdeling i kalender uten å klarere med
bibliotekar Trekkes

Håkon
Legge inn vitnemålsutdeling i søndagsinnlegg uten å
klarere med bibliotekar Trekkes

Aurora
For å si ja til å legge det inn i kalenderen, for så å dele ut
spank for at det ikke var klarert Trekkes

Hermann For fortsatt å ikke ha fikset infoplakat utenfor kontoret Ja

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Saker

Sak 1: Oppdatering SKOM Innmelder: Olav
Tid: 10 min



Bakgrunn Liten avklaring om hva SKOM er til for osv.

Diskusjon Olav har snakket med SKOM, som avklarer at tilbakemeldinger kun er ment godt. Intensjonen
er ment som innspill ikke kritikk. Styret tar dette imot.

Konklusjon Vi er fornøyd med kommunikasjonen, og glad for at tilbakemeldinger tas seriøst

Handlingsplan Godt samarbeid videre! Gratulere Erle som ny SKOM leder.

Sak 2: Oppdatering Psykt vanlig uke Innmelder: Olav
Tid: 10 min

Bakgrunn

Har fått pratet med Kirsti (leder av Psykt vanlig uke) og fikk vite at
det var ønskelig at vi hadde arrangement i forkant av deres uke. Det
er for tett på til å finne på noe sammen med Erudio og Salt, men kan
vi ha et lite arrangement?

Diskusjon

Blir evt et arrangement neste uke. Arrkom har hendene fulle med vårfest. Mer kontor-rettet
arrangement, for å reklamere for Psykt vanlig uke og gjøre noe koselig for medlemmer.
Lavterskel, vafler på kontoret? Dag diskuteres, lander på onsdag

Olav vil få til et møte med Erudio- og Salt leder om Erudio og Salt-arrangement, men det må bli
en senere gang.

Konklusjon Olav tar det videre med Hermann om arrangement på kontoret på onsdag

Handlingsplan Olav tar det videre med Hermann om arrangement på kontoret på onsdag

Sak 3: Elevkveld med ENT3R Trondheim Innmelder: Olav
Tid: 20 min

Bakgrunn
Vi har blitt invitert til å ha stand for ENT3R den 22.mars. Her kan vi
reklamere for studiet vårt til skoleelever.

Diskusjon
Infomøte enten 13.mars eller 14.mars kl 16.15. Svarfrist 7.mars. Flere i Styret som kan være
interessert. Stille med praktiske gjenstander, kan være noe for medlemmer i fagkom eller
generelt fra linja også.

Konklusjon Vi vil stille!

Handlingsplan Vi svarer ja. Møte opp på infomøte

Sak 4: 17.mai
Innmelder:
Håkon
Tid: 5min

Bakgrunn
Bør begynne å tenke litt allerede. Når må det bookes og hva blir
planen?

Diskusjon Plan i fjor:



10:00-12:00 Frokost
12:00 Bilde
13:00 Tog

Veldig fornøyd med hvordan det var ifjor. Følger samme tidsplan i år. Litt tungvint å komme seg
opp dit bare. Krysser også fingrene for at toget kommer raskere gang i år

Konklusjon Olav mailer og fikser rom

Handlingsplan Olav mailer og fikser rom

Sak 5: Bestille spanskrør Innmelder: Håkon
Tid: 10 min

Bakgrunn Vi har lite spanskrør til overs nå. Bestille en ny batch?

Diskusjon

Bestemme oss for hvilken type - som vi har den, eller en annen variant.
Går for den typen vi allerede har. Bestiller 10 stk.

Diskuteres også berge-regler. Vi er eneste linjeforening med enkle rekvisitter som kan berges,
mye stress på arrangement. Minne andre linjeforeninger om bergingsregler? Skal ikke tas fra
på en heist-aktig måte. Berges om det er ubevoktet og skal gi hint om at det er tatt, ikke nekte
for at det er blitt tatt. VI har hatt mye dårlige opplevelser om dette siste to åra, vil sende ut en
liten påminnelse.

Understreker at problemet er ikke selve bergingen. Hvordan det gjøres og benektelse i
etterkant er hovedproblemene.

Konklusjon Olav tar det opp på linjeledermøte. Påminnelse om at berging skal skje på en grei måte, ikke
nekte, gi hint.

Handlingsplan Olav tar det videre på linjeledermøte.

Eventuelt kommet opp under møtet

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

Sosialt med Eruidio og
Salt

Har blitt foreslått Cava søndag som sosialkveld mellom styrene
våre. Vi foreslår å ha felles vors med hverandre før silent disco.

Den blå stolen kastes

Styret er vitne til at Brage henter den kjente gamle blå stolen på
kontoret for endelig å kaste den. Vi er siste vitner som så den i live.
https://share.icloud.com/photos/07al4bFn5vFJl1OfVih_VId9w

Pedagogstudentene 12.mars, Olav og Emma skal på møte

Online fagkom/bedkom
samarbeid

Aurora, Emma og Håkon ++ skal ha møte med fagkom/bedkom
hos Online for å snakke om samarbeid

Uketoget
23.mars, 19-21 på samfundet. Får med et par til, så melder vi oss
på.

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshare.icloud.com%2Fphotos%2F07al4bFn5vFJl1OfVih_VId9w&h=AT0La2cF9DgIYqCALsFigU-Q-4VJEwNi-dXVwMGNeVqqlI0fcDB1Kp0qktquK5iz2AR04EYTfZkiWLUmntpwnP2kyeu_W7b1MrPyCcGFaVFVQfibGI33TjAbYLOCSPXsJKncW9DDmFz4AMpgzph8VXGLimY


Instagram bruk
Si heller ifra at du skal legge ut noe til en tid eller dato. Om andre
vil legge ut noe ser de at du har planlagt noe til den tiden, så finner
dere en løsning. Bruk sosiale medier slacken eller chatten.

Gjøre oss mer synlige
som kompetente for
bedrifter innen alle fag,
ikke bare IT

Kan fortsette å spre oss mer ut i bedriftsretning som med IT. Se på
andre muligheter enn lærer innenfor fysikk, biologi, matte og kjemi.
Hør med andre linjeforeninger, bedrifter og lignende. Vi er like
kompetente og er attraktive for bedrifter på lik linje som andre, og
har i tillegg pedagogikk som kommer godt med til konsultasjon osv.

Utforske mulighet om
Siving grad for oss

Vi dekker mye allerede, hva mangler? Er det mulig å oppnå? Kan
gjøre studie mer attraktivt. Er en Tillitsvalgt sak så tar det mer med
dem.

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

Sak 1: Oppdatering
SKOM

Godt samarbeid videre! Gratulere Erle som ny SKOM leder.

Sak 2: Oppdatering
Psykt vanlig uke

Olav tar det videre med Hermann om arrangement på kontoret på onsdag

Sak 3: Elevkveld
med ENT3R
Trondheim

Vi svarer ja. Møte opp på infomøte

Sak 4: 17.mai Olav mailer og fikser rom

Sak 5: Bestille
spanskrør

Olav tar det videre på linjeledermøte.

Sosialt med
Salt+Erudio

Foreslår fellesvors på Silent disco

Pedagogstudentene 12.mars, Olav og Emma møter

Samarbeid med
Online

Møte med bedkom/fagkom

Uketoget 23.mars samfundet

Møtekritikk



● NSTR


