Møtereferat
Dato: 23.08.2020
Sted: R93, Realfagsbygget
Tilstede: Morten, Ninni, Emma, Kristine, Ole, Erle, Frida, Eirin, Emil
Fraværende: Svein, Elida
Dagens ordstyrer: Morten
Dagens referent: Ninni
Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
Godkjent.

Runde rundt bordet
Hva er gjort siden sist?

Ris/ros
Ris/ros der det passer seg.
Ros til Frida for gjennomførte fadderuker.
Ros til alle for godt gjennomført avslutning på fadderukene.

Saker
1. Runde rundt bordet
Morten: Linjeledermøte.
Morten, Svein, Ninni: Faddervaktordningen.
2. Spanks
3. Styrets forslagskasse
4. Møtekotyme
5. HS1001, innføring i hovedstyret
6. Mål for semesteret
Mål for eget verv og komité
Kristine: Begynne å kode, starte opp.
Emma: Lage en god og sosial høst.
Morten: Ha fysiske møter. Se folk. Sørge for at folk har det bra.

Ninni: Holde valgkampløftet om å reklamere for alle undergrupper.
Ole: Få med Spanky mer på Kjellern.
Frida: Evaluere fadderuke, få orden på økonomien og slappe av.
Emil: Gjennomføre quizer. Kanskje arrangere mindre arrangement.
Eirin: Rydde opp i økonomi.
Erle: Komme inn i ting. Få med første klasse.
Mål for Styret
Kristine: Sosialt.
Emma: Sosialt.
Morten: Finne på noe! Holde hjulene i gang. Opptakstur.
Ninni: Finne på mer ting. Være på vors hos Kristine. Komme presis.
Ole: Sosiale ting.
Frida: Få være med på sosiale ting.
Emil: Lage quiz til styret. Grønnsakssuppekveld.
Eirin: Møtes utenfor R93.
Erle: Bli kjent med resten av styret - i mindre formelle rom.
7. Evaluering av fadderuker
Frida legger ut spørreundersøkelse LUR kull 20 og Faddergruppen.
Vi har et styremøte hvor vi går gjennom svarene.
Legge til spørsmål mtp korona og ensomhet.
Var det for strengt? For lite strengt?
Har du fått blitt kjent med folk?
8. Opptakstur
*Erle forlater rommet*
Resten er hemmelig.
9. Koronavennlig arrangement (Sparebank 1)
Sparebank 1 har satt av 1 million kroner til studentfrivilligheten.
Vi kan søke om penger.
Fristen er 15. September.
Forslag:
Søke om pizza til quiz
Mye uteaktivitet. Hva med en tur?
Spør komiteene om de har innspill.
10. FUL-epost
Hvordan har det vært med studiestart?
Generelt: Dårlig informasjon rundt om det er fysisk eller digitalt oppmøte,
samt når eksamener skal være og på hvilken format (digital/fysisk,
bestått/karakter)
1. Klasse

● Nesten ingen fysiske forelesninger.
● Enkelte linjer har kun lab med fysisk oppmøte.
● Hver 5. uke får man møte på campus i ett fag.
● Mekfys er fysisk; virker som det eneste.
2. Klasse
● Blandet med fysisk og digitalt oppmøte
● Dårlig info flyt, oppmøte eller digital? Timeplanen samsvarer ikke
alltid
3. Klasse
● Mye fysisk oppmøte på Kalvskinnet i didaktikk.
● Vanskelig å rekke fra didaktikk på Kalvskinnet til digitale og fysiske
forelesninger på Gløs/hjemme.
4. klasse
5. klasse
Kristine svarer på mail.
11. Snap-takover mail
NTNUTekNat spør.
Ninni benkes; Svein blir tvunget med. Emma blir litt med.
Ninni svarer på mail.
12. Immatrikuleringsball
Det skjer, det blir bra. Thon Hotel Prinsen. Invitert eksterne. 160 plasser.
Erle deler med 1. Klasse.
Få lagt ut i de andre kull-gruppene.
Emma ryktes å legge ut i morgen
Karaoke er god s!
Styrevors? Hvis det lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte.
Erle er konferansier, og velger seg en med-konferansier.
Bytte ut damenes og herrenes tale med faddernes og fadderbarnas tale.
Mye underholdning.
13. Åre
Rød sone. Lite sannsynlig at vi kan dra i januar.
Prøve å få leie hytter og gå på ski.
Oppdal foreslås, nært og har alpinsenter.
14. Eksterne arrangement
Trenger svar på Deltas immball.
Laget nytt skjema for Høst 2020.

Eventuelt
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista
- Komitéopptak
- Åpne påmelding neste søndag
- Kristine har ansvar for påmeldingsskjema
- Identitetsareal status.
- Møbler kommer ikke før oktober.
- Åpner rommet snart med backup-møbler.
- Bli medlem!
- Komitemøter, fysisk eller digital?

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
- Ninni og Kristine svarer på mailer
- Eirin og Kristine sjekker opp automatisk mail
- Morten skal koke arrangement, og har nok kontrollen :))
- Emma lager påmeldingsskjema til opptakstur.
- Emma skriver innlegg om bli medlem som Erle poster i kull 20.
- Ninni skriver i søndagsinnlegg om påmelding til arrangement.

Dato for neste møte: doodle is king.

