
Styremøte 5
Hovedstyre i Spanskrøret 2023

________________________________________________________________________

Dato: 23.03.23

Sted:Kontoret

Ordstyrer: Olav

Referent: Håkon

Tilstede: Styret

Fraværende: Sten

Oppsummering

Vi fortsetter stadig å synliggjøre oss mer på Gløs og som mer enn bare lærerstudenter.

17.mai spikres mer, vi jobber med flere samarbeid, kjøkkenvask diskuteres, og Vårfest

tradisjon tas opp.

Runde rundt bordet

Hvem Kommentar

Olav Eksterne arr, skoleprosjekter, vært syk et par ganger god bedring

Håkon Jobbet, skole, prosjekter

Sten Borte god bedring. møt opp.

Hermann Ikke gjort noe. Faktisk.

Emma Jobbet masse. Både matteløype og match™. Ikke gjort
så mye skole

Thea Jobbet masse, brista ribbein og fått ørebetennelse, spilt
fortnite™ og gjort skole

god bedring

Aurora Ikke gjort skole Spilt mye Hay Day™. Endelig begynt å
jobbe igjen

Isak Skole, ski, litt klatring

Herdis Besøk av familien, ekstern arr, jobbet, prosjektarbeid,
stresset mye over arrangement

Mariken Ekstern arr, semesteroppgave, begynt å spille Hay
Day™, siste dag i praksis idag



Ris/ros

Hvem R(i/o)ses for hva

Herdis Ros for Vårfest

Sten Ris for å ikke møte opp

Aurora Ros for at vitnemålet kom tilslutt

Håkon Både ris og ros for å ikke skrive søndagsinnlegg selv.

Olav, Aurora,
Håkon, Thea

Ros for å møte opp på Elevkveld. Reppa bra

Aurora Ros for å fått ut podcast

Oppdatering rundt vervarbeid

Hvem Kommentar

Olav Vært på møte pedagogstudentene, NV-gangen, LL og
Marius Irgens. Svart litt på mail. Planlagt litt tettere
samarbeid mellom lektorforeningene (på erudionasj).
Vært på genvorset til Realfagskjelleren, og elevkveld
med Ent3r. Vært på sikkerhetsmøte for 17.Mai-feiring.

Håkon Søndagsinnlegg og ekstern-arr. Elevkveld med Ent3r.

Sten Fikset betalinger

Hermann Kokt kaffe, søkt sykt mye om drikketillatelse til kontoret.
Og saumfart mattilbud for billig brus, som skal handles.

Emma Bedpress: Positivt svar fra Delta, Nabla, “negativt” fra
“teach first”, HC,

Foredrag: fast foredrag for nye studenter med rosa
kompetanse. Venter fortsatt på svar fra Nabla. Vært i
kontakt med managementet til Erik Follestad.
Planlegger foredrag under psykt vanlig uke til høsten

Hybridquiz 03.05 med Erudio på Olavstorget



Vært på møte med pedagogstudentene

Thea Oppdatert diverse på nettside og planlagt arbeid på
nettsiden mot påske, hatt webkom møte, vært med på
elevkveld med enter.

Aurora Gitt ut første vitnemål og fått podcast ut på spotify (!!).
Sendt inn nominasjoner til gullblekka, søkt om støtte til
vitnemål og spotifyabonnement, ikke fått svar. Videre
kontakt med Online. Starta på nytt vitnemål.

Isak Utsatt skitur. Klatring opp og går igjen. Volleyball avlyst
to ganga på rad, håpe på bedre fom neste uke.
Arrangement påskerenn, møte me arrkom og arrkom t
erudio

Herdis Arrangert vårfest og stipendpils. Hatt komitemøte og
sosialkveld med arrkom. Planlagt påskerenn med
idkom og arrkom t erudio. Planlagt assasin games og
Silent Disco. Fått booka gratis kino. Prøvd å booke
julebord…..

Mariken Vært på nasjonalt fadderseminar, vært på kjeller
genfors, hatt faddermøte, fått innvilget ca 5500kr til
edru ting i fadderuka, drevet med fadderopptak

Spanks

Hvem Grunnlag for spank Tas den?

Isak Sette seg over resten på samfundet Ja

Hermann Ikke være på cava Må

Aurora Bursdag på Barmuda Nei

Herdis En time sen til styrevors Trekkes

Håkon En time sen til styrevors Trekkes

Hermann Plakat utafor Ja

Hermann La ting bli berget Ja

Hermann Ikke ha med spanskrør på galla Ja

Håkon Kalle oreo aske Nei



Olav Kalle aske for oreo Nei

Herdis Ikke rydda kontoret etter stipendpils Nei

Thea Miste spanskrør Ja

Thea For å bruke pausen på å lete etter spanskrøret Nei

Thea Ikke bilde på slack Ja

Thea Ikke å være på styrenach Ja

Aurora Bruke tiara på Barmuda Ja

Styrets forslagskasse

Hva Hva har kommet inn?

Saker

Sak 1: 17. Mai Innmelder: Olav
Tid: 20 min

Bakgrunn

Vi har fått lov til å ha 17. Mai frokost i 13.etasje i sentralbygget fra kl:
10-12. Det skal være et alkoholfritt arrangement! Jeg og Håkon er
sikkerhetsansvarlige om en nødsituasjon oppstår. Skal vi gjøre som i
fjor med spleiselag for alle som er med? Hvem kan ordne
arrangement og fikse liste til eventuelt spleiselag?

Diskusjon

Gjorde det ifjor, funket kjempebra. Trenger et dokument / excel ark med spleiselag. Legge ut
delt dokument i 17.mai arrangement, førstemann til å fylle ut navn og hva man tar med.
Fått duk, kakespade, vaskefiller og oppvaskkost fra sikkerhetsdama. Kanskje arrkom har mer
utstyr? Evt hvite papirduker til borda. Kjøpe inn litt utstyr, søke støtte for det? Servietter,
papptallerkener, osv.

Pratet med Irgens om bedre tilgang opp dit. Kom frem til at tillitsvalgte bør få tilgang.

Konklusjon Ordne støtte til brød og sånt. Lager spleisedokument for pålegg og kaker, oppretter
arrangement når det nærmer seg. Tillitsvalgte får tilgang opp dit.



Handlingsplan Håkon fikser dokument, og arrangement. Herdis og Håkon handler inn servis.

//Liten pause i møte

Sak 2: Pedagogstudentene
Innmelder: Olav
og Emma
Tid: 10 min

Bakgrunn
Jeg og Emma har vært på samarbeidsmøte med
Pedagogstudentene, Erudio og Salt hvor vi har fått høre om hvordan
de har lyst til å hjelpe/støtte oss.

Diskusjon

Vil gjøre seg mer synlige. Mulig å spørre så søker de penger for oss. Feks støtte til fadder
t-skjorter, foredrag, eller gratis arrangement. Hvertfall på delte arrangement med Salt og Erudio.
I fadderuka vil de gjerne ha en stand på Scavengerhunt.

De har også prøvd å fikse et faglig arrangement typ paneldebatt, om vold blant unge spesielt
rettet mot lærere. Vil ha relevante talspersoner. Skape en komite med representanter fra
Pedagogstudentene og lektorforeninger, som kan planlegge og arrangere paneldebatt. Har
noen speakers som kan delta i debatten, trenger bare at det skjer.

Eksamensavbrekk - grilling i mai, har egentlig med NVgangen, men er på forskjellige tidspunkt
så går fint. Fikser pedagogstudentene, eller må vi stille med noen?

Konklusjon Spør Pedagogstudentene om penger, de vil søke for oss. Mange fine arrangement vi burde få
til.

Handlingsplan Skaffe representanter til paneldebatten, planlegge grilling. Søke støtte

Sak 3: Vasking av kjøkkenet i NV-gangen Innmelder: Olav
Tid: 10 min

Bakgrunn

NV-gangen deler på uker hvor kjøkkenet skal vaskes. Vi vasket ikke i
vår uke (min feil). Tidligere har styret “prøvd” å vaske det sammen. Er
dette et ansvar Kontkom kunne hatt? Det gjøres av dem i de fleste
andre linjene i NV-gangen.



Diskusjon

Andre linjeforeninger har opplegg hvor kontkom vasker kontor og kjøkkenet samtidig når det er
vaskeuke. Både kontor og kjøkken er åpent for alle med tilgang.
Har blitt diskutert i kontorkom. Blir tatt imot dårlig. Styret har gjort det frem til nå.
Blir veldig sjeldent kjøkkenvask pr kontkommedlem. Droppe kontvask om det er kjøkkenvask
samme uke? Egen vaskeliste kun for kjøkken så det ikke blir dobbelt. Styret har mye å gjøre fra
før, kontkom har til overs. Diskuteres for at kjøkkenet går under samme ansvarsområde.

Konklusjon Kontorkomiteen får ansvaret

Handlingsplan Hermann tar det videre med kontkom.

Sak 4: Oppdatering berging av spanskrør Innmelder: Olav
Tid: 5 min

Bakgrunn
Har fått meldt ifra på linjeledermøte om upassende opptreden mtp
berging av spanskrør på eksterne arrangement.

Diskusjon
Kan ikke bare nappe ut fra dresslomma eller fang. Fått respons fra flere om at det var leit at det
oppleves slik. En ekstern har fått et Spanskrør fra en annen ekstern igjen, så har gått litt rundt.
Om det blir tatt så konfronter om det gjøres feil.

Konklusjon Det har blitt tatt opp. Beskjed er blitt gitt

Handlingsplan Om det fortsatt ikke tas seriøst, tas det opp direkte med gjeldende linjeleder.



Sak 5: Møte med Marius Irgens om Samarbeid? Innmelder: Olav
Tid: 5 min

Bakgrunn
Jeg skal møte Irgens på onsdag for å prate om samarbeid mellom
linjeforeningen og studieprogrammet. Om noe spennende/viktig
dukker opp tas det opp her.

Diskusjon Vil få til et LUR seminar til, om yrker, karriere osv.
VI vil ha mer tydelig info om hva arrangementet er hvertfall.

Konklusjon Info mottatt

Handlingsplan

Sak 6: NV-nach etter V&A sitt jub Innmelder: Olav
Tid: 5 min

Bakgrunn

Volvox og Alkymisten har bryllupsfest 22.april, og lurer på om vi vil
ha felles nach i NV-gangen. Tanken er at alle som vil fra ballet kan
komme. Bør nok være én edruvakt per kontor. Er dette noe vi vil
være med på?

Diskusjon Få fra oss som har planer om å delta. Mye annet som foregår. Unødvendig om det ikke er noe vi
deltar på.

Konklusjon Vi takker pent nei

Handlingsplan Vi takker pent nei

Sak 7: Vårfest
Innmelder:
Herdis
Tid: 5 min

Bakgrunn
Fortsette tradisjonen med Volvox? Hadde det vært gøy å prøve noe
nytt, kanskje med en annen linjeforening? Olav tar videre til SKOM?

Diskusjon

Arrkom ser ikke helt behovet for samarbeidet med Volvox. Har vært Spanskrøret fest
hovedsakelig de siste vårfestene. FIkk egentlig tilbud fra Nutrix om å ha felles fest i vår. De
inviterer ny forening hvert år. Olav foreslår Ægir. Kan ha lignende opplegg.
Vi er pr def elskeren til Volvox, derfor det har vært tradisjon. Elskere blir man lei av.
Bytte litt på å invitere. God PR og vi blir kjent med andre foreninger. Kan bli klinsj med tanke på
at andre får mer støtte og har større budsjett enn oss.
Høre med Nutrix om at vi gjerne vil bli med neste år?

Må avgjøres nå, siden ny Vårfest bookes allerede i år. Viktig at overlappen går greit med neste
arrkomsjef isåfall.

Konklusjon Vi bryter tradisjon, slår opp med elskeren og prøver andre marker.

Handlingsplan Vi begynner utfasing av Vårfest med Volvox.
Potensielle vi vil høre med: Ægir, Online, Nutrix, og Hybrida, STØH, evt Erudio.



Sak 8: Julebord Dato
Innmelder:
Herdis
Tid: 5

Bakgrunn Er 10.nov for sent å ha julebord??

Diskusjon Vår vanlige helg var tatt. 2.des er ledig, men uaktuelt. Kan ikke ha tidligere.

Konklusjon Går for fredag 10.nov

Handlingsplan Går for fredag 10.nov

Eventuelt kommet opp under møtet

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

Inn og ut fest Søndag 23.april? Olav har bursdag, passer bra. Vi sier ifra.

Inn ut fest neste år Planlegg rett etter genfors, tidlig i januar

Luremus Genfors og PipPipBalluba 16.04!

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn Handlingsplan

17. Mai Håkon fikser dokument, og arrangement. Herdis og Håkon handler inn servis.

Pedagogstudentene Skaffe representanter til paneldebatten, planlegge grilling. Søke støtte

Vasking av
kjøkkenet i
NV-gangen

Hermann tar det videre med kontkom.

NV-nach etter V&A
sitt jub Vi takker pent nei

Vårfest Vi begynner utfasing av Vårfest med Volvox.
Potensielle vi vil høre med: Ægir, Online, Nutrix, og Hybrida, STØH, evt Erudio.

Julebord Dato Går for fredag 10.nov



Møtekritikk

● Vi prater litt i munnen på hverandre, hvertfall når det diskuteres ting. Ivrig gjeng


