Møtereferat Styremøter
Dato: 27.01.20
Sted: R91
Tilstede: Morten, Emil, Ole, Eirin, Frida, Elida, Emma, Svein, Ninni, Emil
Fraværende: Kristine
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».

Ris/ros
Ris/ros der det passer seg.
Ris til Morten for mangel på kaffe og pause forrige møte.
Ros til Svein for å fikse fotograf.
Ris til alle for mangel på styrenavn.
Ros til Ninni for styregensere.
Ros til Emma for å ta en prat med Volvox-arrkomsjef.

Saker
1. Runde rundt bordet
2. Spanks
Spanks er notert.

3. Styrets forslagskasse
Forslag om at styret skal sy en pute. Forslaget tas videre.
4. Evaluering av 2019
Stort sett alle trives svært godt i linjeforeningen. 1-2 personer er litt mindre
fornøyde og føler seg i mindre grad inkludert. Vi jobber videre med å få med alle
ved å ha et bredt tilbud og forsøke å ha enda mindre fokus på alkohol. Ønske om
sosiale kvelder uten alkohol.
Vi skal bli flinkere til å sende ut mail om større arrangement og viktige
påmeldinger og komitéopptak på mail. Forslag fra styret om å sende ut
“semesterbrev” om hva man være med på osv. Videre ønsker styret at
medlemmer skal bli flinkere til å sjekke nettsiden.

5. Komitéopptak
Alle er tatt opp i minst én komite de har ønsket. Hver komitéleder tar ansvar, går
inn og tar opp medlemmer fra 2. og 3. valg der det er behov. Frist for å ha
opprettet komité er onsdag 29.01 kl. 16:00.
6. Søke om penger. SiT og studenttinget (29. feb og 1. feb)
Forslag om fruktkasse på kontoret én gang i uka/måneden. Alle skal tenke på
hva komiteene kan trenge støtte til, til neste møte. Morten og Ninni skal
undersøke videre.
7. Hovedbygget stengt, shit!
Styret ønsker ta bilder i Hovedbygget. Men er det stengt?
Vi går bort og sjekker etterpå. Plan A.
Om det ikke er mulig så hører vi med “fine” lokaler som Banksalen,
Frimurerlosjen, Hotel Britannia og/eller Nidarosdomen. Plan B.
Eirin har tilgang til Samfundet om det blir krise. Plan C.
8. Velge kulturkontakt
Ole er valgt.
9. Spanskrøret intern
Morten sender e-post med invitasjon til resten av styret. Hver komitéleder lager
en lukket kanal for sin gruppe og sørger for at alle sine medlemmer blir med på
intern-slacken. Alle må lære bort slack-kultur til sine medlemmer. Utenom
WebKom som lager egen slack.
10. NV-lekene
Forslag: Blindeføring, Nynning, Ballonger, Mimelek.
Vi trenger: støydempende headset (Svein tar med).
Alle i styret skal møte med mindre de er bortreist eller skal noe annet viktig.
11. Volvox
Volvox spør om vi kan stå edruvakt på krabbefest med overnatting på
Studenterhytta. Mange er bortreist. Emma skriver i intern-slack fra i fjor om noen
kan/vil.

Eventuelt
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista
1. Kjøkkenet i NV-gangen
a. Til kontorkomiteen er oppe og går, tar styret ansvar for å sjekke at Spanskrøret gjør sitt
når vi står på vaskelista. Ellers er det et felles ansvar å holde det ryddig og rent for alle
som har ansvar.

2. Sosialkveld med Styret (navn)?
a. Ninni mekker doodle. Eirin foreslår å møtes 6. februar for å feire samefolkets dag. Navn
må bestemmes i løpet av den kvelden.
3. Skal vi bestille flere kaffekanner?
a. Vi trenger en til siden en er ødelagt. Ikke behov for en tredje, om tilfelle spør vi heller om
å låne. NV-gangen søker sammen. Vi er med på det.

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 komitéledere skal fullføre komitéopptak og opprette en gruppe innen onsdag.
Morten og Ninni skal arbeide med søknader om støtte og sjekke om hovedbygget er stengt.

Dato for neste møte: Morten mekker doodle.

