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Styremøte i Erudio: 07.02.17 
Sak 1: Godkjenninger 
- Alt godkjent. 

Sak 2: Mål og forventninger 
- Øke medlemsmasse, få flere på generalforsamling, større deltagelse på arrangement og 

samhold vil være noe av hovedfokuset vårt.  
- Kurs med Sit; teambuilding, effektivisering av møter  
- MÅL: 
- Faddersjef, Helene:  

o Ha som mål å skape en fantastisk fadderuke 
- Leder for valgkomiteen, Gustav: 

o Møte i starten av Fadderuka og hvordan å blæste Erudio til de nye fadderbarna 
o Delta mer med ulike oppgaver 
o Blæsteplan (se Gustav sin plan) 
o Promovideo  

- Arrangementsansvarlig, Hanne: 
o Lite oppslutning på vårsemesteret 
o Ha som mål å ha et eget arrangement + samarbeid med andre linjeforening 
o Eksamensfest og trafikklysfest var vellykket i fjor og det kan gjentas i år 

grunnet høy deltagelse på disse festene 
o Få oversikt over når folk har eksamen og div andre obligatoriske aktiviteter 

slik at planlegging kan gjøres effektivt og at det ikke blir unødvendig kræsj 
med timeplanen 

- Styremedlem, Sahand: 
o Ha som mål å skape en sterkere linjeforeningskultur blant lektorstudentene og 

kunne være støttespiller og brukes til diverse oppgaver 
- Referent, Joakim: 

o Ha som mål å kunne skrive gode og oversiktlige referat slik at de kan deles 
med styret og publiseres på nettsiden 

- Faddersjef, Arja:  
o Å bli med på flere arrangement 
o Fadderuka er perfekt for å skape godt miljø  
o Å ta muligheten til å unytte rekrutteringsprosess under Fadderuka  

- Aktivitetsansvarlig, Amalie: 
o Ha som mål å skape deltagelse og aktivitet på andre ting enn bare fester samt 

samarbeid med andre linjeforeninger 
o Finne ut hva folk er interessert i  
o Volleyballturnering m/ Paideia 

- Informasjonsansvarlig, Are: 
o Ha som mål å øke medlemsmassen, få informasjonsflyt ut fra styret til 

medlemmene og være støttespiller i promotering og andre hendelser 
- Økonomiansvarlig, Børre: 

o Ha som mål å jobbe sammen med faddersjefene og få orden i alt som er 
Erudio; vedtekter, skriv og planer. Få ut informasjon.  

o Bedre nettside 
o Få betalt regning og få innsikt i hva som er utgifter i Erudio 

- Nestleder, Jan Pål: 
o Ha som mål å ha tettere samarbeid mellom leder og nestleder  
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o Få etablert tradisjoner som vil kunne gi linjeforeningsfølelse og være en 
nøkkel til god studietid 

Sak 2: Definering av verv  
- Elise har forsalg til hvilke oppgaver og hvordan rolle de ulike vervene kan ha (se Elise 

sin liste) 
- Være et lag 
- Åpen kommunikasjon 
- Økonomiansvarlig: 

o Forslag om at økonomiansvarlig sammen med referent skal ha ansvar for 
medlemslistene 

o Nye klistermerker til kortene og nye farger for hvert år  
- Faddersjefer: 

o Selvdreven post 
o Hjelpe til i arrangementskomiteen neste semester  
o Erfaring av planlegging etter Fadderuka 
o Selvstendig i planlegging, fadderutvalget blir mest sannsynligvis ikke å 

eksistere til neste år 
- Arrangementsansvarlig: 

o Hovedstyret blir mer engasjert i arrangement, et tett samarbeid med de andre 
ansvarlige i styret og å få koblet inn samarbeid med andre linjeforeninger 

o Finjustering i arrkom og hovedplanlegging sammen med styret 
o Samle inn tilbakemeldinger  

- Fagansvarlig: 
o Samarbeid med andre som arrangerer arrangement  
o Samle inn tilbakemelding i etterkant av arrangement for kartlegging 
o Fagansvarlig bør ha kontakt med andre linjeforeningers fagansvarlige 

- Informasjonsansvarlig: 
o Godkjenner hva som postes på sosiale medier  
o Gjøre Erudio mer synlig på campus – ikke bare sosiale medier 
o Ansvar for å gå igjennom invitasjoner fra andre linjeforeninger og se at alle i 

styret har mulighet for å delta på slike arrangement  
o ”Blæsting” vil ha høy prioritet 

- Nestleder: 
o Tett samarbeid med leder og å ha oversikt sammen siden det er en stor 

linjeforening med mye som skjer  
- Referent: 

o Ansvar for å booke vaffelstand og å dele referat med medlemmene  
o Ansvarlig for innsamling av tilbakemelding på Erudio sitt arbeid sammen med 

styremedlem og leder for valgkomiteen 
- Styremedlem: 

o Jobbe mot åpning av kjellerne  
o Jobbe sammen med faddersjefene  

- Leder av valgkomiteen 
o Tilbakemelding og kartlegging sammen med referent og styremedlem 
o Grunnet liten oppslutning på generalforsamling har det ikke vært nødvendig 

med en valgkomité de siste årene 
- Aktivitetsansvarlig 
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o Hovedansvar for Erudio sine aktivitetsgrupper og møte med lederne for de 
ulike gruppene (fotball, kor) og passe på at aktiviteter ikke stopper opp 
grunnet manglende drift 

- Leder: 
o Være informert om hva som skjer i Erudio, alt fra aktivitet til arrangement, ha en 

aktiv rolle og åpen kommunikasjon 
o Skal være interessert i hva som skjer  
o Ha synlighet som leder samt at styret er synlig  
o Skrive arbeidsprogram  

Sak 3: Underkomiteer 
- Å ha god kommunikasjon og planlegging fra styret slik at underkomiteene skal kun 

finjustere det. Det vil også kunne være behov for å begrense antall komiteer. 
- Legg ut innlegg i styregruppa når de ulike komiteene skal ha møter. 
- Fagkomiteen: 

o Ingen søkere 
o Forslag om å inkorporere fagkom inn i arrkom og at de skal kunne delta på 

arrkom møter 
o Forslag om at fag-, aktivitet-, og arrangementsansvarlig skal lage en plan 

sammen for semesteret om hva som skjer og kunne få det ut i Ugleposten.  
- Satellittkomiteer: 

o Mye komiteer og dårlig informasjonsflyt  
- Redaksjonen: 

o Fått inn nye skribent  
o Forslag om å åpne for leserbrev fra medlem som kan være innlegg i 

Ugleposten og forslag om å bruke grafiskdesigner i redaksjon til å lage 
materiale til Erudio 

o Redaksjon vil fungere som en kjerne  
o En utgivelse i semestret, 30. Mars 

- Arrkom: 
o Fem nye søker  
o Har planlagt intervju med de nye søkerne og første møte blir på fredag. 

 
 
Sak 4: Mail og hjemmeside 

- Få kontroll på de ulike e-postene og at alle får eposter som er knyttet til det nye 
domenet og sette filtre slik at informasjon blir bedre sortert og kommer til den som har 
ansvaret.   

- Kjøpe et domene til Erudio slik at vi blir lettere å finne 
- Å sende kopi til leder og nesteleder ved enkelte saker 

Sak 5: Erudio før og nå 
- Styremedlem, referent og leder for valgkomiteen skal utføre kartlegging av 

medlemsmassen. Hensikten her vil være å finne ut av hva som funker eller ikke funker 
ved ulike arrangement og hvorfor noen ikke er medlem av Erudio.  

- Alle i styre bør spørre de medlemmene de kjenner om hva deres inntrykk av Erudio er  
Sak 6: Kurs med Sit 

- Dato: 28.02.17 kl:1500 og vil vare i 3t 
- Alle i styret bør delta 

Sak 7: Eventuelt 
- Dato for styrebildet?  
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o Dato etter York-turen  
o Forslag for å kombinere dette med styremiddag 

- Sying av bånd 
o Halve styret trenger bånd 
o Trenger de til arrangement senere i februar 

- Volleyball-turnering m/ Paideia 
o Ble kontaktet av Paideia om det var interesse for en ny volleyballturnering  
o Med tanke på oppslutning ved siste turnering vil det være mulig å kunne 

arrangere dette igjen.  
o Forslag om å kunne selge vafler eller lignende under turneringene 

- Økonomiske rammer for Ugleposten 
o Ugleposten er ny og en utgiftspost 
o Børre har startet å skrive på en søknad til frifond  
o Tanken om at Ugleposten skal være selvdreven og ikke en utgiftspost 
o Forslag om å høre med andre linjeforeninger om hvilke tips de har til mulig 

inntekt, feks: salg av reklame 
o Instituttene, lektorlag 

- Snapchat: Erudio 
o Are har laget forsalg for regler for bruk av Erudio sin Snapchat 
o En løsning vil være en kontrakt mellom den som bruker Snapchat-kontoen og 

at det settes opp en list over hvem som skal bruke Snapchat-kontoen. 
o Alternativ 2: Det å få tilsendt videoer fra brukere og at en hovedansvarlig 

administrere og publisere disse på Snapchat-kontoen vår. Dette alternativet var 
det letteste å administrere.  

- Valgansvarlig og valgkomiteen 
o Kartlegge medlemsmassen  
o Forsalg om at styremedlem, referent og leder for valgkomiteen skal utgjøre 

valgkomiteen. Alle involverte godtar dette forslaget.   
o Flere alternativ angående kartlegging og hvordan å nå ut: 
o Alternativ 1: Å legge ut link på Itslearning-emnene som lektorstudenter har 

tilgang til og be forelesere å si at lektorstudentene skal sjekke det 
o Det kan være viktig å ikke bli oppfattet som plagsom og dermed ikke ta dette i 

forelesningene.  
o Alternativ 2: Ha stand på Dragvoll å be lektorstudenter komme å svare på 

spørsmål. Informere at det også kommer til å ligge på FB hvis de ikke har 
tid/lyst til å svar.  

o Alternativ 3: Kombinasjon av begge 
o Viktig å finne ut og nå ut til de som ikke er medlem  
o Aktiv bruk av sosiale medier i promotering av denne kartleggingen.  

- NTNU Alumini Utmatrikuleringen  
o Trenger 2stk engasjerte lektorstudenter fra Dragvoll som vil være med å 

planlegge avslutningsfesten som skal holdes for lektorene 19. Mai 
o Sahand tar kontakt med ansvarlig for utmatrikuleringen.  

- Vaffelsalg 
o Forsalg om å prøve at alle medlemmer får gratis vaffel og ikke-medlem må 

betale 10kr  
o Bruk av medlemskortene på større arrangement, men ikke nødvendigvis på 

quiz  
o Vaffelsalg i desember, utgift på 260kr slik at forslaget vil være økonomisk 

mulig.  
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o Vil være med på å danne et positivt inntrykk av Erudio. 
- Aktivitetshuset 

o Kjellerfest  
o Dato: 24.04.17  
o Får ikke selge alkohol med over 22%  
o Ikke etter 0200 
o Børre skal kontakt styrene og ledere av kjellerne 
o Festen arrangeres gjennom Kjelleren og blir arrangert av linjeforeningene 

(5stk) 
o Aktivitetsansvarlige i de forskjellige foreningene kan møtes og 

arrangementsansvarlig + arrkom må også være involvert hvis det skal være i 
Erudio sitt navn.  

o Arrangere bartenderkurs for de som skal stå bartender på festen 
o Mye som må på plass for å arrangere dette  
o Kjelleransvarlig vil også være involvert  
o Vakter i døren som sjekker legitimasjon  

- Salg av merch 
o Forsalg om å selge Erudio-hettegenser  

- Bedre samarbeid med ILU 
o Forsalg om å få til et bedre samarbeid med ILU 
o Har vært dårlig kommunikasjon tidligere mellom Erudio og ILU 
o Elise skal ha møte med ILU senere  

- Invitasjon til jubileumsball 
o Delta 11. Mars og Abakus 18. Mars  

 

 

 

 


