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Styremøte i Erudio: 03.03.17 
Sak 1: Godkjenninger 

- Alt godkjent 
Sak 2: Gjennomgang av Sit Kurs 

- Positivt, fikk gode diskusjoner, gav en styrefølelse samt jobbet med hva vi hadde lyst 
til å oppnå  

- Veien videre: konkrete og spesifikke planer, ta tak i målene som vi diskuterte  
- Forslag om at vi diskutere målene på et senere møte 

Sak 3: Arrangement 
- ”Pimp and hoes”-fest m/ Paideia, dato: 06.04.17 

o Interessert i samarbeid, men temaet ”pimps and hoes” vil kanskje ikke være 
passende og det er møte til uka med alle arrangementsansvarlig som er 
involvert fra de ulike linjeforeningen (PSI, Psykolosjen, CAF  

o Flere hadde problemer med akkurat ”pimps and hoes”-temaet så det blir ikke 
noe av 

o Forslag om temafest som er lavterskel, for eksempel; superhelt, alter-ego, ”kom 
som du er/var da du fikk invitasjon” 

- Quiz 
o Langvarig samarbeid med O’Learys. Hanne skal i møte på onsdag 
o Forslag om å gjøre quiz til månedlig hendelse 
o Forslag om mulig quiz sammen med Spanskrøret 
o 15. Mars dato for neste quiz 

- Fest på aktivitetshuset, 24. Mars 
o Børre har fikset skjenkebevilgning, dato, men mangler vakter og skal kontakte 

ledere i Eureka, DHS, Sosiusekstremus, Paideia   
o Forslag om å fordele arbeidsoppgavene blant linjeforeningene som deltar, eller 

at Erudio tar hovedparten av ansvaret. Enighet om å se hvordan interessen er 
og deretter bestemme hvem som skal ha mest ansvar  

o Mulighet for å knytte bånd med linjeforeningene hvis de blir involvert 
o Samme dato som Gudenes natteliv (NTNUI) 
o Gratis inngang, ikke lov med medbrakt og det blir kjellerpriser på alkohol 
o Bartenderkurs m/ Børre med folk fra styrene  

- Samarbeid med SALT 
o Hanne prøver å inngå et samarbeid med SALT og har tatt kontakt m/ leder 
o ”Lærerfest” m/ Erudio, Spanskrøret, SALT og Paideia  
o Forslag om å ha festen i fadderuken grunnet lite tid dette semesteret og 

muligens etter lektorlekene om det blir i fadderuken 
o Samarbeidskontrakt fra SALT? Spørsmål om vi skal knytte oss opp til dette og 

hvor mange arrangement skal vi samarbeid med dem på. 
o Bygge forhold med de andre lærer-linjeforeningene i fadderuken 
o Forslag om å få til et slags større arrangement med lærerstudenter i Trondheim 

samt invitere styrer 
- Erudiofest 

o Samle alle lektorer fra engelsk, norsk, samfunnsfag, idrett etc. og har vors med 
hverandre  

o Vil være mer personlig og kunne gi økt deltagelse 
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o Forslag om at vi i styret arrangerer vors og hører med andre om de kan stille 
som vert for vors  

Sak 4: Aktiviteter 
- Møte med ledere for ulike aktiviteter 

o Guttefotballen går bra, men lurer på om vi kan være aktiv i å fronte dem litt 
mer i sosiale medier  

o Jentefotball skal ha ledermøte  
o Erudiokoret trenger dirigent 
o Forslag om å starte et Erudio hockeylag  
o Forslag om å lage et utkast til felles retningslinjer for de ulike aktivitetene og 

våre forventninger til dem slik at de er i samsvar med Erudio 
o Forslag om å få oversikt over kontakt til de andre ledere  
o Forslag om å starte Erudioband 

Sak 5: Hjemmeside 
- Forslag om å betale for et tema til hjemmesiden slik at den ser profesjonell ut, ikke 

WordPress også å hente inn en IT-ansvarlig som kan hjelpe til med hjemmesiden  
- En god nettside vil være viktig for god informasjonsflyt, lettere å få oversikt samt 

representere oss utover  
- Facebook er til nå hovedaktør for informasjonsflyt og profilering  
- Mangfold av kanaler gjennom sosiale medier slik at vi kan blæste nettsiden 
- Fikk 250 treff etter lansering av nytt domene  

Sak 6: Bilde og bånd 
- Bånd 

o Forslag om at noen tar ansvar og syr til alle, eller at alle ordner det selv 
o Amalie har en symaskin 
o Børre kan kontakte Tiril og Maria for å høre om de kan hjelpe til 

- Styrebilde 
o Forslag om dato: torsdag, 9. Mars, (16. Mars på kvelden) eller 17. Mars før 

neste styremøte 
o Forslag om å gjøre det før Delta-ball  

Sak 7: Sponsor 
- Elise har sendt søknad til Sit 
- Samarbeidsavtale som gjør det mer attraktivt å være medlem i Erudio, noe lignende 

det vi hadde med Egon 
- Forslag om å få avtale med: Frida meksikansresturant, Selma, en skole, MOT 

o Angående skole vil det kreve en del kapasitet  
o En kontrakt og et partnerskap med en skole, med rullerende gruppe som deltar 

i et arrangement med skolen  
o Forslag om lektordag på en skole, hvor vi står for all aktivitet feks et tema 

som mental helse 
o Være forsiktig med å uttale oss om noe som strekker seg utenfor vår 

fagkompetanse  
Sak 8: Spørreundersøkelse  

- Har laget ferdig skisse til spørreundersøkelsen  
- Forslag om å få lagt ut spørreundersøkelsen på felles Itslearning-emner til lektorer og 

ha stand kombinert med vaffel   
 
Sak 9: Møte med FUL 
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- FUL vil ha bedre dialog med oss og det er planlagt møte med dem på mandag (Elise, 
Jan Pål og Are)  

 
 
Sak 10: Eventuelt 

- Redigering av andres saksinnlegg 
o Ikke redigere andre saksinnlegg 

- Melding til 3-4 personer 
o Send heller direkte melding hvis det ikke gjelder veldig mange 
o Informasjon som er relevant for alle bør legges ut slik at alle kan være 

oppdatert 
- Møter 

o Lage en do-to liste som man kan jobbe med når man er ferdig med møte og 
gjennomgår denne på starten av neste møte 

o Forslag om at referent lager en to-do liste når det gjelder fellessaker 
o Forslag om hyppigere styremøter, men vi forholder oss til 2 ganger i måneden 
o Ta ting opp på møtene og ikke alt på Facebook,  

- Erudiorevy 
o Forslag om mulighet for revy  
o Erudiorevy vil mest sannsynligvis være et bra tiltak, men kan være vanskelig å 

starte med egen revy, og samarbeid med andre linjeforeninger (Dragvoll, 
lærer-linjeforening) 

o Økonomisk perspektiv så koster det veldig mye penger og vil kreve mye arbeid 
- Tapt oppslagstavle 

o Vi har mistet en oppslagstavle  
o Are kommer til å sende søknad til studentrådet om ny tavle  

- Bruk av sandkassen 
o Erudio og dens medlemmer kan få bruke den etter undervisningslutt til 

eksamenslesing 
- Repomidler 

o Tilbakeføring av middel og søknad sendt 
o 8000kr som er mulig å få i tilbakeføring  

- Økonomisk sponsor fra ILU 
o Positiv til sponsing av Ugleposten og har gitt oss 8000kr til trykking hvert 

semester 
- Samarbeid med ILU 

o Forslag om å starte nærmere samarbeid med ILU  
o Nestleder har ansvar for kontakt med ILU 

- Gaver til SALT, Abakus og Delta 
o Forslag om å gi til Abakus et bånd og tyrkisk pepper  
o Forslag til Delta og Abakus: 40-årskrise rød kabriolet lekebil med Erudio sin 

logo 
o Forslag til SALT: Gi alkohol, men med et slags tema som er rettet mot at de er 

grunnskolelærere 
- Kontor på Dragvoll 

o Disiplinfagene til alle lektorer er på Dragvoll derfor vil det være logisk å ha det 
der 

o Eneste ledig kontoret er delt kontor med fadderutvalget 
o Forslag om å sjekke ledighet på rom på et institutt på Dragvoll 
o Are sjekker med byggsikring, instituttene og karrieredagen  



 4 

- Vipps/iSettle 
o Børre skal møte Joakim Knutsen angående Vipps 
o Elise har søkt om kortterminal 

- Fadderuken 
o Ferdig med å få inn søkere, 70stk og fordelt på grupper med to fag på hver 

faddergruppe 
o Fått inn en del søkere til fadderkomiteen og planlegger å ta intervju denne 

uken som kommer, 10stk  
o Bar til bar blir mest sannsynlig droppet, etterlyser et arrangement med 

fagretningene og bare Erudio  
o Forslag om arrangement med SALT og Spanskrøret  
o Børre kan hjelpe til med søknad 
o Mulighet om at flere deltar som fadder da noen er fremdeles usikre 

 
To-do’s: 

- Børre tar kontakt med Tiril og Maria angående sying av bånd 
- Are hører med byggsikring, instituttene og karrieredagen angående kontor på Dragvoll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


