Møtereferat Styremøter
Dato: 24.10.19
Sted: R40
Tilstede: Per, Morten, Silje, Ina, Tore, Eirik, Frida
Fraværende: Kristine, Maren
Dagens ordstyrer: Morten
Dagens referent: Frida
Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
Innkalling, saksliste og referat godkjent.

Runde rundt bordet

Ris/ros
Ros til Morten for å være effektiv
Ros til Morten for fint vitnemål

Saker
1.
-

-

-

Oppdatering
Per: Nei.
Frida: Laget innlegg om pepperkakeby. Ingen respons.
Tore: Foredrag i morgen, alt under kontroll. Møte på mandag. Ordnet med
oktoberquiz-turnering. Fikset noen fra fagkom som kan være tilstede under
fattigstudent- foredraget. Snart gjøre klar eksamkræsjkurs. Skjer mye. Ikke mange
påmeldte til selvmordsforebyggende kurs.
Eirik: Magnus og Vegard kjøper inn ny høyttaler til kontoret for pengene fra sit. Litt
stor høyttaler med koppholdere og bord på toppen, bærbar og kan tas med ut.
Ina: Svart på mange e-poster.
Silje: Strikk og drikk. Var en liten gjeng der. Har publisert julebordpåmelding. Går
veldig bra. Skal snart betale Åre. Julepyntekveld med Arrkom på tirsdag. Julebordet
er under kontroll.
Morten: Vitnemålsutdeling gikk veldig bra. Skal ha møte med redaksjonen i morgen.

2. Spanks
3. Styrets forslagskasse
Forslag: Lurte på om vi kan arrangere klesbyttedag en gang i høst? F.eks ta med opp
til 10 plagg/ sko/ annet og ta med hjem opp til 10, også blir det førstemann til mølla.
Restene kan gå til Fretex. Kan man kombinere det med Kjellern kanskje?
Styret liker forslaget veldig godt, men akkurat nå er det veldig mye som skjer.
Kan viderefortelle ideen neste års styre.
4. Vask av kjøkkenet

Kjøkkenet har ikke blir vasket. Bør være et varslingssystem hvis det ikke blir gjort,
f.eks. mail. Det ble diskutert mulige sanksjoner om kjøkkenet ikke blir vasket. Viktig at
styret støtter kontorsjef når kjøkkenet ikke blir vasket.
5. Støtte til Halloween-fest
Kjøpe inn dekor og pynte kjelleren til Halloween-festen. Det blir fikset ulike aktiviteter
til kvelden.
6. Æresmedlemmer
Et æresmedlem er en som har gjort noe bra for Spanskrøret, også utenfor
obligatoriske oppgaver som følger med et verv.
Forslag til ulike æresmedlemmer ble diskutert. Skal ta en avgjørelse neste styremøte
7. Premie til quizturnering
Fire quizer i november (turnering). Fagkom ønsker en liten premie til hver vinner og
en premie til vinneren totalt.
8. LO
Kan søke LO til å være edruvakter. Dette er for øyeblikket ikke aktuelt for
Spanskrøret.
9. Vedtektsendringer
Det ble jobbet med vedtektsendringer.

Eventuelt
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista
- Personer til hovedstyret 2020
Alle skal finne minst to til å stille til stillingen sin.
- Sanksjoner

Handlingsplan
Styret blir enige om hva som skal gjøres til neste møte og hvem som har ansvaret for de forskjellige
delene av det som skal gjøres

Dato for neste møte:

