Møtereferat Styremøter
Dato: 01.04.20
Sted: Zoom
Tilstede: Morten, Eirin, Emma, Elida, Svein, Kristine, Emil, Frida, Ninni
Fraværende: Ole
Dagens ordstyrer: Morten
Dagens referent: Kristine
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 bordet
Hva er gjort siden sist?
Runde.

Ris/ros
Ris/ros der det passer seg.
Ros til alle for å klare å holde ting sammen i disse korona-tider.
Ros til arrkom, spesielt for gameshowet; det var gøy!

Saker
1. Runde rundt bordet
Svein har fått første faktura for Spanskrøret Idrett.
2. Spanks
3. Styrets forslagskasse
Ros til styret for kreativ løsning av konrona-krisetiltak.
4. Fadderoppdatering og t-skjorter
Fadderpåmelding er ferdig - Fått inn mange som ønsker å være faddere.
Usikker fremtid for fadderukene, ingen har hørt noe på hvordan ting blir, derfor
planlegger vi bare som normalt.
HC fikser tskjorter, blir bestilt som normalt - Brukes de ikke i år, så brukes de til
neste år.
Styret-tskjorter? Alle sender in størrelse de vil ha til Frida.

5. Mail fra FTV-ene
På samarbeidsmøte var det snakk om å lage en slack kanal. Ønsker at 2 fra
linjeforeningen skal være med i slacken som kontaktpersoner. Kommer frem til at
personene skal være fra styret. Emma og Eirin melder seg som kontaktpersoner.
Emma svarer på mailen.
NTNU styret. Deles i kullgruppene.
6. Spanskrøret Gaming gruppe
Kommet forslag om at Spanskøret skal opprette en dedikert gaming-gruppe,
enten som interessegruppe eller undergruppe.
Styret definerer interessegruppe som en gruppe som er selvstendig og som
drives av medlemmene selv og som deler på utstyret privatpersonene eier, mens
undergruppe har mer sturktur med gjerne et styret, egen økonomi osv….
Forslag om å kanskje implementere det under LURDO!, men er de villig til det?
Morten hører med LURDO! om de ønsker å implementere en slik gruppe og høre
hva de tenker + lager en interessemelding for å høre om luringer er gira på en
slik gruppe.
7. Medarbeidersamtaler
Morten ønsker å ha medarbeidersamtaler med hver enkelt i styret. Kommer til å
legge ut liste med tidspunkt som man kan melde seg på.
8. Avlysninger videre?[Morten,10 min]
Hva gjør vi med avlysninger videre etter påske?
17. Mai frokost - avlyses. Kanskje gjøre den digital? Eller klarer vi å finne
på noe annet kreativt?
Kræsjkurs - kan kanskje kjøres digitalt? Emil undersøker muligheter.
Utmatrikulering - avlyst.

Eventuelt
Morten tar av seg lua

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
- Alle sender inn størrelse til styret-Faddertskjorte til Frida.
- Emma svarer på mail fra FTV.
- Morten hører med LURDO om gaminggruppe.
- Morten lager interessemåling.

Dato for neste møte: TBA

