
Styremøte i Erudio 04.04.18 
Sak 1: Godkjenninger 

- Alt godkjent 

Sak 2: Arrangementer 

- Reportasje fra Påskeegg og St. Patricks 

o Kjøpe mer alkohol til neste gang 

o Vi gikk 92,- i pluss pr. linjeforening 

o Påskeggjakten gikk også meget bra, men et egg forsvant 

o   

- Jubileumball 

o Rigging på fredag på Frimurerlogen, og oppmøte til styrevors 1530 

o Styremedlem må huske å levere inn drikke før. 

o   

- Oppdatering fremover 

o Møte m/arrkom neste uke 

o «Stipendkos»  

o Utsetter «hemmelig fest» til høsten 

-  

Sak 3: Fagansvarlig 

- Erudioquiz 

o Virket som det gikk greit 

- Oppdatering 

Sak 4: Fadderuka 

- Oppdatering 

o Møte med komite i morgen, og møte med Spanskrøret senere i uken, fredag 

o Inndele i ansvarsgrupper som skal ha ulike ansvar i forhold til fadderuken 

o Diskutere ideer; dansekurs, kanonballturnering og andre ikke-alkohol relaterte 

arrangement 

o Gruppen er allerede fordelt, og noen klager er kommet inn 

 

Sak 5: Redaktør 

- Oppdatering 



o Utgivelsesdato 18.april for Ugleposten 

o Mangler annonser fra Norsk Lektorlag 

o Tirsdag blir den sendt inn til trykk 

o «Gullbekka» den 12.april  

o Dele ut i gangen på Dragvoll, fra 10-14 på utgivelsesdato samt ha kaffe og 

vaffler 

o Grafisk design til Rosa-kompetanse  

Sak 6: Økonomi 

- Oppdatering 

o Innbetaling til jubileumsballet  

§ Fått inn ca. 120 000  

§ Foreløpig så ser det ut som vi går i pluss, men det er fremdeles 

vanskelig å beregne og føre inn i regnskapet  

o Søknad til SiT 

§ Skal bli ferdig behandlet i disse tider, ca. to uker ut i april  

- Vipps Go 

o Skreddersydd til en liten butikk, og kan funke bra til Erudio siden vi mest 

sannsynligvis må selge alkohol på arrangement 

o Den bør være klar nå snart 

Sak 7: Spørreundersøkelsen 

Sak 8: Eventuelt  

- Oppdatering om kontorplass 

o Intet svar ennå.  

o Bør snakke med de ulike instituttene og fakultetene  

- Opptak av æresmedlem 

o Spanskrøret har planer om å trekke opp fire æresmedlemmer  

o Vi har tre kandidater  

- Styregenser 

o Burgunder, svart  

o Forslag om å selge medlemsgensere  

o Kunne vært en idé å gi bort gensere i premiere i forbindelse med ulike 

arrangement, samt selge i fadderuken 

o Vil kunne føre til mer synlighet for linjeforeningen 



o En farge 

o Unisex  

- Gave til Spanskrøret 

o Martine har tegnet en skisse til en foreløpig gave til dem 

- Vårfest m/Eureka 

o Eureka har lyst til å arrangere vårfest, og lurte på om vi ville være med  

o De har ingen dato eller lokalet klart 

o Enighet om at vi ikke deltar siden det er for lite tid og mye  

- Opptak av faddersjefer på høsten 

o Fordeler med å ta opp faddersjefer tidligere i forbindelse med sponsoravtaler 

og organisering 

 


