
Styremøte i Erudio: 06.11.17 
Sak 1: Godkjenninger 

- ”Ingen vedtak ble fattet”, men styret satte seg bak vedtaket. Dette kunne ha kommet 
noe tydeligere frem i referatet.   

- Forslag om å at alle skal ha mulighet til å si sin mening om eventuell vedtak som 
styret stiller, enten skriftlig eller muntlig  

Sak 2: Styremedlemmer/Fadderuken 
- Vi er et styre med mange personer, og det kan effektiviseres ved at en samler å slår 

sammen ulike roller/arbeidsoppgaver innad i styret 
- Ble lagt frem forslag ved forrige styremøte om hvordan disse endringene skulle gjøres  
- Et styre med tydelige roller og klare arbeidsoppgaver er bra  
- Faddersjefenes rolle etter fadderperioden.  

o Fra oktober til oktober – ikke januar til januar slik at det blir bedre tid og at de 
ikke blir overflødig etter fadderperioden 

o Tanken her er at høsten brukes til å bli kjent med vervet sitt samt samle en 
komite 

o Andre linjeforening har allerede begynt å fullføre sin timeplan i forhold til 
fadderperioden rundt tiden vi har generalforsamling 

o Erfaring tilsier at den slik endring vil være gunstig, og at det er en avgjørelse 
som dette styret ønsker å fatte slik at det blir bedre for neste styret.  

o Dette må bli vedtatt på generalforsamlingen i januar 
- Endring av fadderuken: 

o Fadderutvalget på Dragvoll eksisterer ikke fra og med neste år 
o Ca. 20000,-  
o Årsmøte for Fadderutvalget om to uker  
o Forslag om å kontakte fakultetene om sponsing, og det er et problem at Erudio 

har så mange fakultet å forhold seg til  
o Forskjell på institutt og fakultet så det spørs hvem vi må forhold oss til 
o Forslag om å høre med Spanskrøret om hvor mye de får for fra sine 

institutt/fakultet  
o Vi vet egentlig ikke noe mer før møte om to uker 
o Problematikken rundt dette er: ”hva om vi ikke får noe særlig mer midler?”, og 

vi bør være klar over dette for fadderperioden i framtiden 
o Hjelp fra FUL 
o Forslag om å selge Erudio-fadderbånd, og at fadderne kan betale for t-skjorte 

selv 
Sak 3: Kjeller 
- Møte på Gløshaugen forrige uke, om vedtektene for kjellerne  
- Hver kjeller har én representant for hver kjeller, ni stykker som skal utforme og arbeide 

med fellesavtaler. Delvis enighet om at man burde gå sammen slik at man hadde større 
forhandlingsmakt.  

- Alle kjellerne trenger 70000,- til oppstart, og Dragvollkjelleren har 24000,-  
- Dugnader, kronerulling og andre tiltak for å få i gang kjelleren  
- Erudio må betale 4000,-  
- Det er et dyrt tiltak for en kjeller som vi deler med så mange 
- Hver kjeller må sende inn registering til Brønnøysundregistrene 
- Dragvollkjelleren har ikke noe retningslinjer om samkjøring og innsending av 

Brønnøysundregistrene  



- Hvis dette blir for dyrt, kunne det da vært en mulighet om vi får til en slags 
samarbeidsavtale med en annen kjeller som vi evt. kan leie  

- Formålet er at kjellerne skal bli mer felleskoordinert og styrt ordentlig  
- Forslag om å høre med Børre om hva vi er forpliktet til å gjøre i forhold til 

Dragvollkjelleren  
- Kjellerne må kunne være et flerbruksareal og ikke bare et festlokalet slik at flere 

undergrupperinger i linjeforeningen kan ta det i bruk 
- Er det verdt det? Det som er det store spørsmålet som vi må ta stilling til senere i 

prosessen da vi har mer tydelige detaljer om hva det innebærer 
Sak 4: Evt 

- Dialog m/ ILU 
o Dialog om forbedring og endringer i studiet 
o Forslag om å sende ut et spørreskjema til medlemmene i Erudio sin Facebook-

gruppe, hvor de kan komme med innspill og konstruktiv kritikk 
o Slik som e-posten til Are kan leses, så handler den om hvordan samarbeid 

mellom ILU og Erudio kan bli bedre på et administrativt nivå 
o Forslag om å få oppklart tolkning til denne eposten fra ILU 

- Dialog m/Kalvskinnet 
o Mulighet for kontor på Kalvskinnet 
o Felleskontor for SALT, Erudio og Spanskrøret kan være en mulighet 
o Kjellerpub/Kontor i Sverresgate 10 

- Tilbakemelding på Halloweenfest 
o Generelt gikk alt veldig bra, og særlig bra rydding 
o Kunne lagt ut hvor Campus Moholt ligger på forhånd 
o Erudio må anskaffe seg en mopp – slik at  
o Facebook viser ikke arrangementene våre grunnet algoritmen vår 
o Liker og reaksjon på innlegg skaper blæst så det er noe som vi bør fokusere på 

mer 
 

 
 
 
 


