Møtereferat styremøte 27.07.20
Dato: 27.07.20
Sted: Zoom
Tilstede: Morten, Ninni, Emma, Eirin, Emil, Svein
Fraværende: Frida, Elida, Ole-Hermann
Dagens ordstyrer: Morten
Dagens referent: Ninni
Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte
Innkalling og saksliste godkjent.

Runde rundt bordet
Hva er gjort siden sist?
Runde.

Ris/ros
Ris/ros der det passer seg.

Saker
1. Runde rundt bordet
Svein: Sett gjennom regnskapet for Spanskrøret idrett, kraftig underskudd
grunnet mindre grasrot. Gått gjennom ubetalte kontingenter. Laget dokument
til fremtidige Gymlærere.
Frida: Fadderukepåmelding og opplegg ligger ute på nettsida.
Emma: Snakket med Prinsen om koronavennlig immball. Det lar seg
gjennomføre.
Morten: Svart på e-post.

2. Styrets forslagskasse
- Intet nytt.
3. Når kommer dere opp til Trondheim?
- Folk kommer mellom 6-11. August
- Vi prøver å få til et møte søndag 9. August.
4. Gå gjennom spørsmål og info fra Frida.
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Immatrikulering: På grunn av manglende kapasitet er det kun Morten som stiller
til info før/etter immatrikulering.
Når skal styret presentere seg?
● Forslag: Presentasjon før/under speedfriending
● Forslag: Styret går hilserunde under kosekvelden.
Viktige områder og vise:
● Identitetsareal, cafe-sito, U1, kontoret, kantina.
Drikketillatelse/skjenk..
● Vi ønsker at Kjelleren kan stille. Styret kan også stå i “bar” om
ønskelig/nødvendig.
Volleyballturnering: Dødens dal/Dragvoll.
● Frida, Svein, Morten, Ninni, Kristine, Eirin og Emma kan og vil.
● Emil er usikker.
● Ole og Elida er ikke tilstede, og kan ikke svare.
● Vi stiller styrelag.
Siste dag:
● Valg av ny elevrådsrepresentant.
○ Hvordan spre informasjon om dette før selve dagen?
■ Snakker litt om det under presentasjonen på
tirsdag. Nevn i samtaler. Morten nevner det på
mandagen.
○ Hvordan gjennomføre med forsvarlig smittevern?
■ Ninni hører med Organisasjonskollegiet og
revystyret.
■ Forslag: digital stemming.
● Komitépresentasjon og informasjon om suppleringsopptak.
● Bilde og videofremvisning fra fadderukene.
● Presentasjon av tillitsvalgte (!!)
● Vi stiller oss negative til at kråkeluren skal ha valg av 1. Klassing
til styret denne dagen.
● Reklamere for Revy og LURveleven vil presentere seg.
○ 5 min hver.
Varslingssystem
● Det bør lages et eget et for fadderukene.
● Hvem skal ha tilgang til svar?
○ I hvert fall rektor og faddersjef.
● Få ut skjema i nyoppretta kull-gruppa.
○ Bør skrives om i Vitnemålet.
○ Frida lager dokument.
Hilserunde fra styret: koronaproblematikk
● Vi ser ann, og kan eventuelt dele oss opp i mindre puljer.
Lurer vi på noe mer?
● Hva kan vi være med på ?

●

Hvilke arrangement kan eldre være med på?

5. Hvor mye tenker folk å delta i fadderuka?
- Vi ønsker alle sammen å være synlige og være med på så mye som mulig, der
plassbegrensning og smittevern tillater det.
6. Hybel-til-hybel.
- Maks 20 mennesker. Minst en meter avstand. Få studenthybler som tillater dette.
7. Et infoskriv til alle LURinger med info om bl.a kontoret, ID-areal, fortsettelsen av
dugnaden mot korona… osv.
- Hva annet bør nevnes?
- Styret støtter forslag.
- Om man kommer på noe som bør være med, send melding til Morten.
- Morten legger ut utkast vi kan kommentere på.
8. Gjennomgang av referat med kommuneoverlegen?
- Møtet fant sted 19. juni.
- Håndhygiene og avstand er viktig. Ved matservering skal vi servere, ikke alle tar
fra samme sted. Oppfordre til å holde seg hjemme ved sykdomssymptomer balansegang. Jo mindre alkoholkonsum, jo bedre smittevern ofte. Kommunen har
en egen koronatelefon - oppfordre til å bruke den.
9. Digital fotoautomat
- For å ta bilde til studentkort! Informere fadderbarn, unngå kø.
- “Studenter og ansatte skal nå bruke NTNUs nettbaserte fotoautomat til å ta en
nytt bilde eller laste opp et passfoto de allerede har. De velger samtidig pin-kode
og hvor de vil hente det ferdige student-/ansattkortet.
I uke 33-35 blir det satt opp telt utendørs hvor studenter kan hente kortet sitt.”
- Link til fotoboks: https://innsida.ntnu.no/fotoboks/
10. Husk å sende tekst til Elida for Vitnemålet
- Frist 5. August.
11. Opptakstur. Hvor er vi der?
- Bestemme; mat.
● De har nå egne kokker og middag til 80 kr.
● Emma sender mail og hører om eventuell enklere middag med
kvantumsrabatt.
● Emma lager et regnestykke.
- Buss og overnatting
● Booket 11-12. September. Buss (Thorleifs).
- Gjennomgang av postene: Er det gjort skikkelige risikovurderinger?

●
●

Alle som har ansvar for post går inn i dokumentet og fyll ut oversikt og
risikovurdering.
Risikovurder hele sulamitten.

Eventuelt
Eventuelle saker som ikke er med på sakslista

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: TBA

