Møtereferat 13.03.20
Dato: 13.03.20
Sted: Skype
Tilstede: Morten, Svein, Elida, Emil, Kristine, Frida, Ole, Eirin, Ninni
Fraværende:
Dagens ordstyrer: Morten
Dagens referent: Ninni
Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
Kommentarer til innkalling og saksliste noteres, det gjør også eventuelle foreslåtte saker under eventuelt
– og om disse skal behandles på møtet eller skyves på til neste møte. Deretter skriver man at «med dette
ble innkalling og saksliste godkjent».

Runde rundt skype-”bordet”
Hva er gjort siden sist?
Droppes.

Ris/ros
Ris/ros der det passer seg.
Ris og ros til Emil og Eirin for å ikke komme på innebandyturnering allikevel så vi vant.
Ros til hele styret for å være forut for korona-situasjon, møte opp på krisemøte og avlyse arrangement og
informere medlemmer.

Saker
1. Runde rundt bordet
Droppes.
2. Spanks
Spares til et fysisk møte.
3. Styrets forslagskasse
Ingenting nytt.
4. Kjøp av sofa og kamera
Undersøke hovedsakelig på nett. Frist til å komme med forslag er 31. Mars.
Hovedansvar sofa (2000 kr): Eirin
Hovedansvar kamerautstyr (5000 kr): Emma
Alle oppfordres til å undersøke og komme med forslag. Tenk på
brukervennlighet, kvalitet og pris.
5. Spanskrørets struktur
Saken utsettes til neste møte.

6. Oppdatering av SR-IE møte
Lite informativt. Forslag om å utnevne en kontaktperson i styret for å bedre
kommunikasjon med studentrådene. Snakk om å opprette en undersøkelse om
psykososialt miljø.
Møtet med SR-NV er utsatt.
7. Nytt kontor?
Det arbeides mye med identetitetsareal. La oss fokusere på å få ferdigstilt
identitetsareal som har som mål å åpne i høst.
Plasseringen til kontoret nå er verdt mye mer enn større plass.
Alle drømmer om å få kontoret over gangen.
Emil fremmer forslag om å lage et utvalg til å arbeide med dette.
Styret stemmer for å avvente til vi har fått identitetsareal///høst.
8. Øko-oppdatering
Snakket med Vegard og fått hjelp til å sette opp Visma.
Økonomien føres der i stedet for Excel - tjoho.
Kostnadsbærere. Tydeligere budsjett.
Fagkom, arrkom, kontkom, redaksjonen.
Eirin sender melding til komitéledere det gjelder.
Varelager
Skal opprettes oversikt over pins, daljer, kopper osv.
VippsGo
Det koster 120,- kr ekstra i måneden med dobbeltgodkjenning (noe sånt).
Det er en trygghet i å ha dette, så det er nødvendig. Ønsker å se på
mulighetene for å søke om støtte til dette.
9. Korona-situasjon
Diskutert på hastemøte.
Alle arrangement er avlyst/utsatt fremover.
Kontoret er stengt, og ingen andre enn Hovedstyret har tilgang nå.
Hittil avventer vi beskjeder fra NTNU og myndighetene.
Vi er tilgjengelige for våre medlemmer og holder en løpende dialog på slack inntil
videre.
10. Skolestreik for klima
Utgår.
11. Dildokast
Utgår.
12. Fadderopptak
HC har bestillingsansvar. Hør med de andre linjeforeningene.
Skal vi promotere eller ikke for en potensiell fadderuke?

Det går ann å legge ut et ærlig innlegg om gjeldende usikkerhet, men at
uansett ønsker vi at det skal meldes på nok faddere.
13. Koietur?
Utgår. Lite poeng å bruke mye tid på å planlegge det nå, når det er svært lite
sannsynlig at det blir gjennomført.
14. Sosiale tiltak i disse korona tider?
Linjeforeningen har et ansvar for det sosiale miljøet. Dette er utfordrende når vi
ikke kan arrangere noe.
Forslag: Primetime for Spanskrøret.
Livestreame kahoot på Youtube?
Hvorfor ikke?
Blogg med rullerende skribent.
Vi setter Emma/arrkom på saken. Til tross for at vi ikke kan møtes, har vi fortsatt
en arranementskomité.
15. Refusjon av vårfest
Vi må betale for buss og pynt som allerede er kjøpt inn.
Vi refunderer fullt beløp til de som ønsker. Emma skriver innlegg.
Vi har ikke så mange kostbare arrangement, og takler det økonomiske tapet. Det
er mange andre linjeforeninger som trenger bistand i mye større grad enn oss.
16. Refusjon av eksterne arrangement
Vi ønsker selvfølgelig refusjon, men ikke på bekostning av den økonomiske
stabiliteten til en annen linjeforening.
Vi avventer beskjed fra arrangementer/linjeforeninger. Vi skal IKKE purre på
noen. Når vi får mail, tar vi individuell stilling til #ingenrefusjon.
17. Grasrot-andel
Registrert og venter på godkjenning.

Eventuelt
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista
Søndagsinnlegg skal fortsette, men i en annen stil.

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
Emma: Høre med arrkom om eventuelle sosiale (ikke sosiale) arrangement fremover. Minecraft?
Emma: Forslag til kamerautstyr.
Eirin: Forslag til sofa.
Emma: Sende mail til vårfest-deltagere om mulig refusjon.
Frida: Formulere et innlegg om fadderopptak når situasjonen har roet seg litt.
Ninni: Finne på noe å gjøre med søndagsinnleggene

