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Styremøte i Erudio 02.09.18 
Sak 1: Godkjenninger 

- Alt godkjent 
Sak 2: Arrangementer 

- Kjøreplan for immballet 
o Oppmøte for styrevors kl:1600, og styret møter opp litt 15:45 på Lille-London 

siden vi skal være klar.    
o Programmet for immballet;  

§ Velkommen fra konferansierer, to stk førsteklassinger. De kommer til 
å informere om en oppdragslek som følger hele kvelden 

§ Etterpå blir det middag, og så tale fra leder Hanne Holthe Johansen 
§ Forslag om å ha med pokalen fra lektorlekene, ettersom vi vant 

Lektorlekene i år.  
§ Etter dette blir det kåring Konge og Dronning  
§ «Nu klinger», også faddersjef-tale 
§ Overlevendes-tale fra Børre 
§ «Hva er i boksen»-leken, også hviskeleken og tilslutt avslutting av 

oppdragsleken gjennom kvelden.  
§ Ligger godt an i forhold til antall påmeldte  
§ Martine holder på å designe programmet akkurat nå.   

 
- Generell oppdatering 

o Opptak på tirsdag  
o Planlegging av Åre-tur etter immballet 
o Forslag og mulighet for «Harry Potter»-fest, likevel så kan det bli trangt å ha 

det før Halloweenfesten 
o Blæsting og pushing av komité-opptak  

 
Sak 3: Fagansvarlig 

- Oppdatering av tiden framover 
o Var i utgangspunkt tenkt å ha to stk arrangement, men det blir nok for 

tettpakket og dermed blir det kun et arrangement, praksisutveksling for 
praksis 3 

o Vanskelig å få folk til å møte opp på enkelte arrangement 
o Praksisutveksling for praksis 3, D2 kl:1800  
o Prøvd å invitere folk som skal snakke på foredraget som har ulike 

fagkombinasjoner, og har vært på både vgs og ungdomsskole 
 

- Quizdatoer, første blir 19.september, og flere er planlagt for hver månede fremover  
o Blir også en quiz den 12.januar   
o Forslag om å ha en med Spanskrøret dette semester 

Sak 4: Faddersjefer 
- Debrefing av fadderuke 

o Det har godt veldig bra, og Patrick har gjennomført en undersøkelse av 
fadderbarn.  

o Mange som svarte på undersøkelsen, og svært mange som var fornøyde 
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o Angående lektorlekene, så var gjennomføringen noe uoversiktlig 
o Patrick og Edvin, delegerte noen av oppgaven fra Lektorlekene til 

fadderkomiteen. Derav kan det ha blitt litt forvirring, og dette kan nok unngås 
fint senere.  

o Bra oppmøte på de fleste arrangement 
o Situasjonen angående fadderbånd var noe av det som folk dro frem som det 

de var minst fornøyd med grunnet dobbeltbookingen på Fire Fine, og Stand-
Up  

o I neste LFF-møte kommer FU representantene, så da blir det nok mulighet for 
å stille spørsmål og få oppklaring. Det kan skyldes sen oppstart fra FU, og 
dårlig planlegging og kommunikasjon.  

o Forslag om å begynne tidligere med planlegging av Erudio sin fadderuke  
o Fadderkomiteen var svært sentral i gjennomføring og planlegging av årets 

fadderuke 
 

- Forslag til veien videre 
o Potensielt mange muligheter for å skape engasjerte førsteklassinger 
o Forslag om at Erudio holder et ekstra førsteklasse-seminar for å gi ut 

informasjon som ikke ble nevnt i fadderuken, ettersom det kan være hektisk 
og uoversiktlig i de første uken etter fadderperioden. Et slikt arrangement vil 
kunne være en god mulighet for å skape engasjement og aktivitet i 
linjeforening.  

o Kontoret har vært svært hjelpsomt med dette bare nå i de første uken 
 
Sak 5: Redaktør 

- Oppdatering 
o 11.september, første møte 
o Redaksjon har litt lite medlemmer akkurat nå, og det vil være svært bra at vi 

får folk til å melde seg til redaksjon 
o Gått mye i pluss hittil 
o Utgave blir mest sannsynlig i slutten av november og starten av desember  

- Forslag og enighet om at referat fra nå av skal sendes i .pdf 
- Squarespace 

o Martine har lekt seg med Squarespace-nettside, og prøveperioden har gått ut 
så vi kan ikke redigere siden før vi har betalt 

o Forslag om å ta individuelle styrebilder av hvert enkelt styremedlem 
o Må endre noen småskrivefeil i vedtektene  
o «Nyttige lenker» hvor det er linker til studentsanger, og diverse informasjon 

for nye studenter 
o Forslag om å legge til «webshop» 
o Squarespace-abonnement vil koste cirka 100NOK i måneden    

- Avtale dato for bilder 
o Forslag om å spørre JumpCut og Teaterlosjen om de har en hvit bakgrunn 
o Datoer:  

§ Fredag 7.september kl 1000-1100  
§ Outfit: styrergenser  
§ Martine sender ut innkalling  
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Sak 6: Økonomi 
- Oppdatering 

o Cirka 73000,-  på konten, og vi ligger meget godt an i forhold til økonomien 
o Realistisk sett så har vi muligens rundt 100000,- siden det er penger som skal 

inn på konten i løpet av semesteret og over nyttår  
o Forslag om å bruke noe overskudd på førsteklassingen, f.eks. dette foreslåtte 

«førsteklasse-seminaret».  
 

Sak 7: Eventuelt 
- Planer for kontor 

o Patrick har laget en skisse for hvordan plan for kontorene kan se ut.  
o Patrick gir sekretær vedlegg, og kopi av sitt manifest.  

- Gave til konferansier  
o Dalje og pin til gave 
o Evt. Blomster, rose 

- Angående spybot 
o Forslag om å legge ut praktisk informasjon før ballet hvor dette nevnes med 

spybot 
- Flytting av generalforsamling 

o Bedre å flytte generalforsamlingen til høstsemesteret, siden det kan gi bedre 
mulighet for å skape interesse og en bedre overgangsperiode (gitt at det nye 
styret begynner over nytt år, om at forsamlingen blir i november) 

o Mulig overtakelsesdato, 1.februar  
o Kan være vanskeligheter med dato i november grunnet eksamen, både i 

forhold til deltagelse og stilling til kandidatur  
o Vil nok også være en mulighet for differensiert overtagelsesdato på enkelte 

stillinger i styret, f.eks. faddersjef(er) og redaksjon 
o Forslag og enighet om å flytte offisielt stemning om dette punktet til neste 

møte 
- Kontorvakt 

o Forslag om å gi tilgang til komitémedlemmer, kan være utfordrende hvis 
komitémedlemmene får mye spørsmål om styret som de ikke kan svare på.  

§ Det viktigste er nok at kontoret faktisk er åpnet og at det blir en kultur 
for å være på kontoret for linjeforeningsmedlemmene våre 

§ Forslag om å lage et lite skriv om hvordan man skal være på kontoret.    
- Blomster 

o Forslag og enighet om å gi blomster til kontaktperson vår på HF  
 
Møtet er hevet, og nå blir det taco.  
 


