Hovedstyret 2020 Styremøte
________________________________________________________________________
Dato: 23.09.2020
Ordstyrer: Morten
Referent: Ninni
Frafall: Ole, Erle
________________________________________________________________________

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
●

Runde rundt bordet
Hvem

Har gjort hva

Morten

Lært om hersketeknikker

Ninni

Praksis, praksis, etc (praksis)

Eirin

Rolig 12-timers, fått kaffe av Delta, stjal melk fra
kantina.

Emma

Forkjøla. *snufs snufs*

Emil

Innlevering i alt. Fag. Fagleder jobber med sine fag.

Ole Hermann

Borte.

Elida

Første fysiske forelesning i dag. Lange dager.

Svein

Praksis, praksis, praksis, praksis. Optikk. Bedre enn
Delta.

Kristine

Praksis. Ikke et sekund fri. Gleder meg til jul.

Frida

Mye skole. Prøver ligge foran, går ikke.

Gjennomført/
Kommentarer

Ris/ros
Hvem

R(i/o)ses for hva

Eirin

Ros: Ny referatmal.

Erle

Ros: Konferansier og tok opp Svein.

Emma

Ros:Bra gjennomført immball.

Hele styret

Ros: Bra gjennomført opptakstur.

Spanskrøret

Ros: Flinke på immball

Ole

Ris: Mista Spanskrøret

Oppdatering rundt vervarbeid
Navn

Oppdatering

Morten
Rektor

Sendt inn to søknader, og lagt inn i skjema.

Ninni
Inspektør

Hjulpet Morten med søknader. Vært innom undergrupper
(LURveleven, LURDO!, badeklubb og fotballtrening) og promotert.
Tatt bilde av Svein og Spanskrøret Idrett 10 års pokal.

Eirin
Kontorsjef

Ordnet økonomiting. Fikset med utbetalinger og purringer.

Emma
Personalansvarlig

IMMBALL.

Emil
Faglærer

Pratet litt med

Ole Hermann
Vaktmester
Elida
Bibliotekar

Komitémøte.

Svein

Møte i går, fått folk inn i komiteen. Volleyball på hjul. Fikset pokal til

Gymlærer

Spanskrøret idrett 10 års jubileum.

Kristine
IKT-ansvarlig

Komitémøte. Sendt mail.

Frida
Kontaktlærer

Vært i møte med prorektor for utdanning.

Spanks

Hvem

Spankes for hva

Tas/ikke
tas

Folk i styret

De fortjener det

De tas

Styrets forslagskasse
Hva

Hva har kommet inn?

Saker

Sak 1: Evaluering av Opptaksturen

Bakgrunn

Innmelder: Morten
Tid: 5 min

Jeg tenker det er hensiktsmessig å samle inn tanker om
gjennomføringen av Opptaksturen fra deltakerne og de eldre. Kan
også evalueres på slutten av året...
Vi gjennomfører en spørreundersøkelse på slutten av semesteret. Vi lager ikke en egen
undersøkelse for kun opptaksturen. Det blir mange skjema.

Diskusjon
Til neste gang kunne vi satt bord på plass tidligere etter opptredener.

Før bussen hentet var det en del fulle fadderbarn utenfor Realfagsbygget. Vi stilte de opp i
mindre grupper, og det ble bedre.
Flere vors med faddere og fadderbarn. Det burde gått strengere beskjed ut, om å ikke drikke.
Faddere skulle fått mer beskjed på forhånd om hvilken post de skulle på. Mye usikkerhet.
God mat. Digg å slippe å lage taco. Kanskje videreføres til neste år?
Mange fadderbarn og faddere som var 09fornøyd med opplegget og følte de ble mer kjent.
Konklusjon

Litt mye alkohol mtp korona.

“HVEM”

“HVA”

Handlingsplan

Sak 2: SKOM-referat

Innmelder: Ninni
Tid: 15 min

Bakgrunn

Vi ble enige om å gå gjennom møtereferatet til SKOM på neste møte.
Dette blir neste møte.

Diskusjon

Utsettes nok en gang. Vi ser litt på generalforsamling-saken.

Konklusjon
“HVEM”

“HVA”

Handlingsplan

Sak 3: Smittevern på større arrangementer

Bakgrunn

Innmelder: Emma
Tid: 10 min

Hvor går grensa for hva vi kan stå ansvarlige for? (Alkohol er en
betydelig faktor her)
Opptakstur har vi ansvaret.
På immball er det vektere.
Vi skal legge til rette for at smittevern overholdes, men kan ikke være vektere selv.
Julekos i stedet for julebord - med grøt, teite julegensere, leker og klementin?
Nyttårsbord?

Diskusjon
Søke støtte fra pedagogstudentene?
Åre: Avlyse? Noen mener absolutt ikke, noen mener ja. Heller en alternativ løsning i stedet for å
avlyse noe
Oppdal er et alternativ. Leie mindre hytter. Må promoteres som en ANTI-fylletur. SKITURHELG.
Inkludere skipass. Dette burde bli en egen sak.
Evt. Idrettshelg i bymarka.

Konklusjon

På større arrangement må vi enten kutte ut alkohol eller leie inn vektere eller lignende.

Emma

Undersøke hytte-utleie-muligheter i Oppdal

Handlingsplan

Undersøke hvilke muligheter det er, og kanskje få litt hjelp av andre med søkeprosessen? Høre
med komiteen om noen kan hjelpe.

Sak 4: HMS-ansvarlig

Bakgrunn

Innmelder: Frida
Tid: 5 min

Kom opp på møte med NTNU: Noen linjeforeninger hadde en egen
HMS-ansvarlig under fadderuken som hadde ansvar for smittevern
og HMS (dette ansvaret var da ikke på faddersjef). Er dette en stilling
vi burde ha (i fadderperioden eller generelt hele året?)?
Hvis kun i fadderperioden: Kan dette være nestleder eller en annen i fadderkomiteen?

Diskusjon

Hvis generelt: Opprette en egen styrestilling “HMS-ansvarlig”. Bør gå på kurs. Ressurs.
Smittevern. Lite attraktiv stilling. Kan bli uheldig fallgruve som syndebukk.

Konklusjon

Vi tenker mer på det, men vi oppnevner en kontaktperson for smittevern for hvert arrangement
innad i komiteene. Vi spør SKOM.

Morten

Spørre SKOM

Handlingsplan

Sender mail til SKOM og spør dem om problemstillingen vår

Sak 5: Mediehåndtering

Innmelder: Frida
Tid: 2 min

Bakgrunn

Kom opp på møte med NV-fakultetet: Vi kan fremdeles komme i en
situasjon hvor noen blir smittet på våre arrangement, eller noen
omtaler vår håndtering av korona-situasjonen negativt i media.
Hvordan skal vi håndtere en slik situasjon?

Diskusjon

Vi kan ikke kontrollere hva privatpersoner sier, selv om de er medlemmer.
Hvis Spanskrøret skal uttale seg, er det hovedsakelig Morten som gjør det.

Konklusjon

Les^^

“HVEM”

“HVA”

Handlingsplan

Innmelder: Frida
Tid: 20 min

Sak 6: Evaluering av fadderuka

Bakgrunn

Diskusjon

Se gjennom evalueringsskjema fra fadderbarn og faddere. Hvilke
erfaringer har vi? Hva ble gjort bra? Hva kunne vært gjort bedre?
*Styret ser på svar fra undersøkelser*

Konklusjon

Alt i alt svært gode tilbakemeldinger fra både faddere og fadderbarn. Ros for at Spanskrøret har
tatt såpass ansvar for smittevernvennlig fadderuke. Mange skulle likevel ønsket de fikk bli kjent
med litt flere enn de på faddergruppen.

“HVEM”

“HVA”

Handlingsplan

Innmelder: Eirin
Tid: 3-4

Sak 7: Innbetaling immball og opptakstur + økooversikt
Bakgrunn

Informasjon angående innbetalinger, opp mot budsjettet

Diskusjon

“Hva som diskuteres, referent skriver her”

Konklusjon
“HVEM”

“HVA”

Handlingsplan

Innmelder: Ninni
Tid: 3,14 min

Sak 8: Bilder fra immball
Bakgrunn

Skal vi legge de ut? Må de gås gjennom. Alkohol-policy.

Diskusjon

Vi har en policy på ikke alkohol. Det er ikke veldig mye.

Konklusjon

Emma legger ut mappe i gruppa,i stedet for at vi deler offentlig. Noen velges ut og legges ut på
Spanskrøret likepage. Elida bruker noen i Vitnemålet.

Emma

Bilder

Handlingsplan

Legger ut bilder en plass

Sak 9: Generalforsamling

Innmelder: Morten
Tid 20 min

Bakgrunn

Vi skal ha genfors i november og burde begynne planleggingen.

Diskusjon

Fysisk vs. digital.
Andre linjeforeninger kjører fysisk. Det er best, det vil vi og. Ser bra ut for å kunne ha fysisk.

Konklusjon

Dette trenger vi mer tid på. Tar et laaaaangmøte i oktober.

Morten

Lager doodle

Handlingsplan

Vi må sende ut innkalling 3 uker før.

Sak 10: Flere søknader $$

Bakgrunn

Innmelder: Morten
Tid 10 min

Flere aktører tar enda imot søknader om penger. F.eks IE og
Samarbeidsforum
Send, send, send!

Diskusjon
Vitnemålet, fotballer, pizza, quiz.
Konklusjon

Mange steder å søke!

Elida, Emil,
Morten

Søknader

Handlingsplan

Sjekker opp i om de har noe de vil søke om penger til. OG søker (hør med Morten først).

Eventuelt kommet opp under møtet
Sak og/eller navn

Konklusjon (eventuelt opprette en saksrubrikk)

Gjort siden sist [Ninni]

Alle skriver hva de har gjort (vervmessig) før møtet. Det skal stå i
sakslista FØR møtet starter. Spank om ikke.

Handlingsplan; samlet

Saksnr. + Navn

Handlingsplan

Morten (9+19+4)

Sende Styret meldingen fra Rolf + doodle + sende mail til SKOM

Emma (8+3)

Bilder immball + sjekke med skiforhold Oppdal

Evaluering av møtet
●

“skriv som punktliste”

