Møtereferat 04.02.20
Dato: 04.02.20
Sted: R22, Realfagbygget
Tilstede: Emil, Eirin, Emma, Svein, Frida, Elida, Kristine, Ninni, Ole
Fraværende: Morten
Dagens ordstyrer: Svein
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 bordet
Hva er g
 jort siden sist?
Runde.

Ris/ros
Ris/ros der det passer seg.
● Ris til Morten for å kalle inn til styremøte mens han er bortreist.
● Ros og ris for rommet Morten booket.
● Ros til alle oppstartede komiteer.
● Ros til Svein, Morten, Emma, Eirin og Ninni for NV-lekene.
● Ros til Emil for kaffe.
● Ros til alle for å overleve Åre.

Saker
1. Runde rundt bordet:
Emil: Møte med fagkom, fått alle inn på slack. Latex-kurs i dag. Planlegger seminar om
mobbing med Erudio. Satt ned quizteam. Blir noe færre quiz-er i år.
Eirin: Egentlig ganske mye. Vanskelig å få oversikt over vipps. Vært på møte med
øko-forum med andre linjeforeninger.
Emma: Arrkom er på plass. Første møtet i morgen, og alle kommer.
Svein: Fikset styrebilder. Stått på stand på ENTER-elevkveld. Første møtet blir på
onsdag.
Frida: Samlet komiteen og kalt inn til møte. Laget gruppe med resten av faddersjefene.
Elida: Tenkt på layout o.l.
Kristine: Fått alle inn på Intern-slacken. Laget egen slack for webkom. Hatt møte med
komité, nytt møte allerede neste uke.
Ninni: Stått på stand på NV-lekene. Bestilt styregensere. Meldt på eksterne
arrangement.
Ole: Arrangert arrangementer på Kjellern.

2. Spanks
Notert.
3. Styrets forslagskasse
“Siden med æresmedlemmer på nettsiden bør endres slik at paragrafene
samsvarer med de nye vedtektene”.
Det er rettet opp i.
4. Gløsmesterskapet
Fristen var 1. Februar. Vi ønsker fortsatt å være med. Kristine sender mail og sier
vi er interesserte, og håper det går greit. Det blir 21. mars. Henteleken og
nynnelek er foreslått.
5. Swingkurs med Online
I fjor rett før jul snakket vi om å ha felles swingkurs. Vi har søkt om støtte til dette.
6. Oppdatere komité sider
Frist om to uker. Alle komitéledere skal få inn bilde og tekst om sine medlemmer
til nettsiden.
7. Gaver og uniform ved eksterne arrangement
På revy: styrebånd.
På ball/jubileum: styrebånd og spanskrør.
Vi bør planlegge gaver i god tid.
8. Sit - Ledelsekurs
Alle anbefales å gå inn på sit.no/kurs og sjekker om man kan/vil dra på relevante
kurs.
9. Vismakurs fra VT
Utsettes til neste møtet når Morten er her.
10. Økonomi, oppdatering
Visma anbefales. Kan dele opp i ulike underkontoer for undergruppene.
Fagkom, Redaksjonen, Arrkom, Webkom, Fadderkomitéen ønsker egen
konto.
Visma (179,- og 269,- i måndeden). Har vi økonomi til dette?
Vi undersøker muligheter for å søke om støtte til dette.
Vi avventer med å bestille til Eirin har fått mer oversikt over
økonomien.
Eirin kaller inn til rent økonomimøte etter revyen er ferdig.

11. Pris, arrangement medlem/ikke-medlem
Medlemskap inkluderer rimeligere priser. Det skal lønne seg å bli medlem, vi
fortsetter med 30 kr rabatt for medlemmer som forrige år.
12. Innebandyturnering 8.mars
Hall er booket. Save the date.
13. Betaling Maren
Svein tar kontakt. Vi ønsker faktura.
14. Nettsidekrav
Hvilke krav setter styret til nettsiden?
Oversiktlig.
Kalender.
Trenger vi ha bilde og tekst for alle komitémedlemmer?
Alle hører litt med sine komiteer.
Butikk for Spanskrøret-merch.
Pålogging og påmelding til interne arrangement.
“For ny student”-spalte.
Kjekt med litt farger og liv.
Veldig hyggelig med bilder.
Instagram koblet til.
15. Faglig innstilling i fadderukene
Flere førsteklassinger opplevde at fadderne hadde en dårlig innstilling til fag,
forelesere og generelt å gå i forelesning. Faddere og eldre luringer burde ikke
snakke ned om å gå i forelesning, jobbe med fag. Hva kan vi gjøre for å unngå at
det samme skjer til neste år?
Det bør bli tatt opp med alle som skal være faddere.
Frida tar ansvar for å formidle dette til faddkom. Man må huske at man
har en rolle som fadder og være obs på hvordan man snakker om skole.

Eventuelt
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista
1. Personer som ønsker å bli medlem i ettertid av opptak. Hvordan løses dette?
Dersom noen har veldig lyst, kan personen sende mail med søknad til komitéleder per
e-post og komitélederer vurderer. Morten må i så fall fikse tilgang.
2. Seksualundervisning før/i fadderuken
Som fremtidige lærere satser vi på at dette har skolen tatt seg av.
Vi skal såklart arbeide med å være tydelig på grenser og fikse varslingssystem.
3. Sosialkveld
Ninni mekker doodle.

4. NYTT NAVN (Hvor ble det av joikabollene??)
Det heter joikakaker.
Foreløpig forslag: Nachomjølk <3

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

a. Kristine sender mail til Gløsmesterskapet.
b. Eirin kaller inn til økonomimøte etter revyen er ferdig.
c. Alle anbefales å gå inn på sit.no/kurs og sjekker om man kan/vil dra på relevante
kurs.
d. Ninni mekker doodle for sosialkveld.
e. Alle skal reklamere for merch.
f. Morten skal klare å fastsette møte hvor han er tilstede.
g. Alle skal fikse bilder og tekst om komitemedlemmer i løpet av to uker.
i.
Helst i word, IKKE google doc.
Møtet er hevet 17:52.

Dato for neste møte: TBD.

