Møtereferat 12.08.20
Dato: 12.08.20
Sted: Zoom
Tilstede: Alle
Fraværende: Ingen
Dagens ordstyrer: Morten
Dagens referent: Ninni
Saker
1. Ros
Morten er stolt av alle, spesielt Frida. Fantastisk innsats.
Ros til Elida for Vitnemålet.
Ros fra Me Nightclub til alle faddere og fadderbarn.
2. Hva gjør vi dersom en eller flere faddergrupper blir satt i karantene?
3. Alternativt opplegg ved innstramminger.
Kunngjøring på kull-gruppa og kanskje Spanskrøret.
Steg 1: Dele inn i mindre grupper. Være ute.
Digitale events:
Speedfriending på zoom, og dele opp i grupper.
Strava-konk med Svein.
Hva med de som ikke møter opp? Hva er årsaken?
Småforkjøla, blir hjemme på grunn av det.
Frida tror omtrent alle har vært med på noe.
4. Spank
Spanks er notert.
5. Volleyballturnering
Dråpesmitte ved kontaktsituasjoner.
Smittevernansvarlig ved IE anbefaler å avlyse.
Vi velger å flytte volleyballturnering til senere, enten i neste uke eller
senere i høst hvis situasjonen tillater det.
Mulig opplegg for i kveld: Scavenger Hunt (i stedet for på fredag)
6. Hybel-til-hage
De som sitter på hyblene skal helst være faddere. Unntak er ledere av komiteen.
De som sitter på hybelen skal holde 2m avstand fra faddergruppene.
Faddergruppene kan være 15stk, og hybelen maks 5stk.

Prøve flytte alle hyblene til en hage. Lettere å holde avstand ute.
Alkohol
De som sitter på hyblene skal være edru.
Minst to faddere per gruppe skal være edru.
Vil forhåpentligvis føre til at andre også drikker mindre.
Gjøre hele arrangementet alkoholfritt?
Nei, vi avventer og ser ann situasjonsbildet.
Fadderbarna så ut til å overholde begrensninger på
arrangementet i går, og vi tror de kan klare det.
La oss kjøpe overflate-sprit.
7. Korkveld
Noe lignende speedfriending.
Vurdere å flytte til Gløs, men da blir det ikke lov med alkohol.
8. Booking av rom neste uke
9. Må vi sette en egen grense?
Det blir vanskelig å sette en grense på forhånd.
Vi følger retningslinjer og føringer fra FHI, NTNU og myndighetene.
Vi vurderer det fortløpende, også etter observasjoner og erfaringer fra
arrangement.

Eventuelt
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista
1. Digital stemming ved valg av elevrådsrepresentant.
Sjekk mail fra Organisasjonskollegiet.
Betale opavote.
Kristine fikser prøvegreie for oss.

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

Dato for neste møte:

