Referat for 7. styremøte
Hovedstyre i Spanskrøret 2021
________________________________________________________________________

Dato: 11.05.21

Ordstyrer: Ninni

Sted: R90, Realfagbygget

Referent: Erle

_______________________________________________________________________

Runde rundt bordet
Hvem

Kommentar

Ninni

Bakt muffins. Take-over på NTNU snap. Skrevet og
levert BA - fått gode tilbakemeldinger. Prøver å forklare
hva den handler om, men jeg (erle) er for dum til å
prøve å henge med. Kule greier - kanskje skal hun
skrive master om det samme. Vært i Kristiansand.

Erle

Jobbet litt for mye. Forstått at hun stryker i matte

Dave

Har eksamen i morgen

Sander

Har kanskje astma?? hvem vet? ikke legene hvertfall.
Prøvd å trent litt.

Amalie

Har migrene

Mats

Ikke skjedd så mye. Har eksamen 18. mai - er derav
midlertidig deprimert.

Bendik

Har eksamen i morgen (HJELP). Må lese litt mer
etterpå. Lest BA til kjæresten - spennende.

Svein

Sett en fotballkamp hvor verver og glede meldte seg på
for alvor. Chelsea er i Champions league finale = livet
smiler!! Er 2 uker unna å være fullvaksinert.

Jørgen

Er enda mer deprimert enn Mats. Har hatt eksamen,
har 2 til i løpet av 7 dager. Fotball og lesing.

Thomas

Kjøpt seg applewatch. LENGE siden sist.

Ris/ros
Hvem

R(i/o)ses for hva

Ninni

for å ha med muffins

Sander

lage skjema for utlegg

Bendik

kræsjkurs i geometri

Svein

Amazing race (roser seg selv litt mer)

Ris - Svein

bli satt i karantene før sitt eget arrangement

Mats

Åpning av kontoret

Svein

For å ikke være beskjeden

Amalie

Vårfest

Oppdatering rundt vervarbeid
Navn

Oppdatering

Ninni
Rektor

Vært i møter; Linjelederforum, NV-fak.,IE-fak.,Programråd, NTNU
Rekruttering, NTNU Eiendom om linjeforeningslounge på Stripa.
Mye om studiestart, mye spennende som er i planleggingsfasen.

Erle
Inspektør

Hatt en laaaaang mailkorrespondanse med norgesprofil.
Vært referent på linjeledermøte.
Fått avslag av alle fotografer jeg har kontaktet (eksamen og
konfirmasjonskjør)

Sander
Økonomi

Vært med på kontkom-møte og sagt at de må bruke mer penger.
Litt frem og tilbake med regnskap og penger.
Lagd skjema for refusjon.

Amalie
Personalansvarlig

Vårfest.

Thomas
Faglærer

Jobber med kræsjkurs. Ordnet i geometri, jobber med orgkjemi og
analyse 2.
Delta og Nabla har ordnet med en del andre

Mats
Kontorsjef

Hadde sitt første møte med kontkom.
Åpnet kontoret - lagd kjøp/salg oversikt
Malt rør på kontoret.

Bendik
Bibliotekar

Skrudd sammen, bestilt og hentet neste utgave av Vitnemålet.
Utdeling til helga - annonseres etter jeg har hatt eksamen i morgen.

Svein
Gymlærer

Arrangert amazing race. Gjennomført Samordnet rapportering NIF.

David
IKT-ansvarlig

Fikset komite-side til SKOM

Jørgen
Kontaktlærer

Hatt komitemøte. satt opp fadderuka - hva skjer når. Masse møter.
Holdt styr på kommitén.

Spanks
Hvem

Grunnlag for spank

Tas den?

THOMAS

Ikke sendt komite-info til Dave

Tas ikke,
men får
den

THOMAS

Mistet spanskrør

Ja

Saker
Innmelder: Ninni
Tid: 15 min

Sak 1: 17. mai
Bakgrunn

Utdeling av is. Dialog med Marius.

Diskusjon

Pakkeis
Fra kl 12
Noen må stå med fane på bilde - Svein?
Vi trenger fotograf - hvem (12.15)?
Noen må hente is.

Konklusjon

Handlingsplan

Svein henter og holder fane.
Dave har ansvar for at kamera er på plass.
Alle spør noen om å ta bilde.
Sander fikser med is.

Ninni fikser smittevernsprotokoll.

Sak 2: Kombinere referat og saksliste?
Bakgrunn

Unødvendig med to dokumenter? #miljø:P

Diskusjon

“Hva som diskuteres, referent skriver her”

Innmelder: Ninni
Tid: 5 min

Konklusjon
Handlingsplan

Kalles bare referat
Erle har kontroll

Sak 3: Svein tegner (siste sak)

Innmelder: Svein
Tid: 5 min

Bakgrunn

Svein har en ide han ønsker å formidle ved hjelp av pedagogiske
verktøy som tavle og kritt.

Diskusjon

Styret sparer alle for diskusjon

Konklusjon

Styret sparer alle for konklusjon

Handlingsplan

Konfidensielt

Sak 4: Utvekslingsmuligheter

Bakgrunn

Innmelder: Ninni
Tid: 10 min

Hvordan kan vi bidra til å gjøre prosessen lettere? Research-kveld?
Honorert foredrag til tidligere utvekslere? Lage oversikt over folk
man kan snakke med: studenter og veiledere.
-

Diskusjon

-

Hatt en sjekkliste typ
Hva må du selv gjøre
Foredrag
Folk som har vært på utveksling før
Hva de gjorde, hvordan de fikk det til
Research-kveld
identitetsarealet
Er det vårt ansvar
Kanskje ikke, men noen må ta ansvar
Mange som har spurt

Konklusjon

Dette bør vi gjøre.

Handlingsplan

Thomas ser litt på mulighetene for dette i løpet av sommeren

Sak 5: Opptakstur

Innmelder: Ninni
Tid: 15 min

Bakgrunn
Diskusjon

Må planlegges. Fordeling av ansvar.
-

Hemmelighetsstemplet

Konklusjon
Handlingsplan

Sak 6: Semesterstart og fadderuke

Bakgrunn

Innstilling. Styrets tilstedeværelse.

Diskusjon

Styret må vise seg i løpet av fadderuka
må finne et passende arrangement (kanskje speed-friending)
Prøve å være med på så mye som mulig
være et kjent fjes

Innmelder:
Jørgen
Tid: 15 min

Konklusjon
Handlingsplan

Prøv å være i Trondheim (så får vi vist oss frem litt ;-) )
Tenk på lokaler til arrangementer.

Sak 7: Kiosk på kontoret
Bakgrunn

Skal vi ha en kiosk på kontoret? Er det verdt det?

Diskusjon

Økonomi og styring av kiosken:
Hva tenker vi?
Høre med delta?
En fra komiteen som har ansvar
Bongsystem?
Vipps

Konklusjon

Vi stiller oss positive

Handlingsplan

Høre med Delta
Mats og Sander ser på det

Sak 8: Tilgang på kontoret
Bakgrunn

Skal resterende komiteer få tilgang?

Diskusjon

Hvem skal få tilgang?
fortsatt litt oppussing
sparkling og maling
Blir gjort på kveld
Stenge hvis det er oppussing en dag
Vil at folk skal være der
Smittevern?

Innmelder: Mats
Tid: 10 min

Innmelder: Ninni
Tid: 10 min

-

Alle kan kanskje ikke få tilgang
Max 8 - henge opp lapp (Hold 1 meter)

Konklusjon

Vi gir folk tilgang.

Handlingsplan

Henge opp “Max 8” ark - Mats
Alle komiteledere sender E-nummer for sine folk til Ninni

Eventuelt kommet opp under møtet
Sak og/eller navn

Konklusjon (eventuelt opprette en saksrubrikk)

Erle - Fotografering

Utsette det til i høst. Kan bruke litt mer penger. Møtes i styregenser
og ta et enkelt bilde.

Handlingsplan videre
Saksnr. + Navn

Handlingsplan

