
Styremøte i Erudio: 07.03.18 
Sak 1: Godkjenninger 

- Alt godkjent 

Sak 2: Arrangementer 

- Spillekveld m/Delta 

o Veldig lite oppmøte  

o Max 4stk  

o Vi gir muligheten til medlemmene til å dra på slike arrangement  

o Om vi skal gjøre dette igjen så kan det være en idé å ha det på Dragvoll  

o Kan også være en idé å ha en med bare Erudio 

o En annen dag enn søndag kan være lurt å ha 

o  

- Oppdatering fra jubileumball 

o Kyllingrett til middag 

o 470,- til medlem  

o Vors på Moholt og buss ned derfra 

o Fått en konferansier  (Patrick) og mangler en til å holde herrenes tale  

o Erudio skal rigge og vi må skaffe en person til å holde oppsyn 

- Generell oppdatering fremover 

o Strikk og drikk i morgen 

o Lagt ut kalender for arrangement fremover på Arrkom sin facebook-side 

o «Stipendkos» på Dragvollkjelleren som mulig fremtidig arrangement 

o «En hemmelig fest»  som foreslått arrangement  

o Eksamenschill, grilling og eksamensfest i mai 

o 8.sept Immatrikuleringsball  

§ Blir ikke rundebord i år grunnet pris 

§ Sted; Banksalen 

§ 350-400,- for medlem  

o 7.sept skal Delta ha immatrikuleringsball 

-  

Sak 3: Fagansvarlig 

- Erudioquiz  



o Gikk bedre enn ventet grunnet kort varsel 

o Over 30stk, men mer enn forventet 

o Det kan være dårlig informasjonskanaler som gjør at medlemmene ikke får 

med seg arrangement 

o Solgte 4-5 medlemskap  

o Muligens litt vanskelig spørsmål 

o Samarbeid med O’Learys fungerer bra  

- Oppdatering fremover 

o Psykisk helse og seksualitet/kjønnsmangfold i skolen 

o Arrangement seksualitet og kjønnsmangfold blir dette semesteret i samarbeid 

med foreningen FRI 

o Rosakompetanse  

o 5.mai eller i første uken i mai 

o En del avklaringen som må gjøres rundt lokalet og om det skal gjøres i 

samarbeid med andre linjeforeninger 

o Neste semester blir det praksisutveksling og psykisk helse  

§ En god praksisutveksling kan gi mye fordeler fordi 5.semester kan 

være krevende 

§ Mulig at ILU vil være med  

§ Samarbeid med hovedtillitsvalgt 

§ Mangfoldig utvalgt av folk som skal snakke på denne dagen  

Sak 4: Fadderuka 

- Oppdatering 

o 66 påmeldte faddere og håper på rundt 75 

o Påminne folk at det er frist i morgen for å påmelde seg for å være fadder 

o Komiteen er blitt fylt opp, og det er noen som sitter på gjerdet 

o Neste fredag er det møte hos Patrick  

o Lage faddergruppene allerede neste uke muligens men værtfall innen to uker 

o Flere arrangement uten alkohol 

o For eksempel swingkurs m/ NTNU Swing 

o Lykkepromille har vært i kontakt med Patrick, og dette er noe han kommer til 

å videreformidle    

- Gatefæst 

o Gatefæst har blitt arrangert i de siste 10 årene under Fadderuka 



o Erudio har ikke hatt tradisjon for å delta  

o De selv har laget mye hype rundt årets arrangement, men det er ikke mulig å 

verifisere hvor seriøst dette er per nå.  

o 275,- m/ fadderbånd 

o Mange linjeforeninger fra Dragvoll som er interessert i å delta 

o Tidlig dato som kan gjøre det litt upassende for vår del siden det er i første uke 

av Fadderuka 

o Et hovedargument for å delta/samarbeide på et slikt arrangement vil være at 

det vil gjøre fadderbåndene mer attraktivt  

o Et mot argument vil være at Erudiofadderuken har fungert bra uten dette før  

- Fastlane 

o Nettverk mellom student-Trondheim og byens næringsliv 

o Ingen forpliktelser til å dele arrangement 

o Enighet i styret om at vi er for Fastlane 

Sak 5: Redaktør 

- Redaksjon 

o 9000,- fra annonser   

o 17000,- i pluss 

o Teambuilding-kveld neste torsdag  

o Markere 13.års jubileum 

o Utgis 18.april   

o Bilder og reportasje fra ball  

o Quiz samme dag som utgivelse 

o «Gullblekka»-komiteen invitert til prisutdeling av 

linjeforeningsaviser/magasin, 12.april 

- Grafisk 

o Vi skal ta bilder på jubileumsballet  

o Mangler fotograf  

Sak 6: Økonomi 

- Oppdatering m/søknader 

o Svar på SiT-søknad i april 

o Søkt om ca 39000,-  

o Disse midlene er øremerkede, men en kan høre med Velferdstinget om man 

skal gjøre endringer en det som var planlagt i budsjett.   



- Jubileumsbidrag  

o Avtale om å matche det Spanskrøret stiller med til støtte av Jubileumsball, men 

Spanskrøret har trukket seg fra denne avtalen per nå. 

o Vi kan komme til å gå veldig i minus på et slikt arrangement om vi må støtte 

dette arrangementet alene  

o Flere ting og faktorer som er med på å føre til at dette kan bli et dyrt 

arrangement;  

§ Debatt om pris for eksterne v. medlem, flatpris eller differensiert.   

o Det er i begge våre interesser at arrangementet ikke går i minus  

o Realiteten blir at vi må betale regningene når de kommer og begge 

linjeforeninger bør ta litt ekstra for eksterne slik at vi dekker et slingringsmonn 

i tilfelle vi går i minus 

o Vi bør ha høyere og differensiert pris for både eksterne og medlemmer  

o Styrene betaler ekstra fordi vi subsidiere medlemmene og det er dem 

arrangementet er for, og derfor bør vi ha differensiert pris 

o Møte i morgen m/Jubkom 

Sak 7: Informasjon 

- Snapchatkonto 

o Navn: erudiontnu  

o Fellesregler for bruk av Snapchat-konto 

o Gi den ut til medlemmene for å gi et innblikk i hverdagen samt bruke den på 

arrangement 

o Dele den på sosiale medier slik at folk vet hvem den  

 

Sak 8: Evt 

- SiT Kurs 

o Hanne kommer tilbake til dette   

- Kartlegging 

o Ny undersøkelse 

o Som formål å kartlegge og få frem data som vi kan bruke til å videreutvikle 

linjeforeningen slik at den blir bedre for medlemmer.   

- Oppdatering v/ kontorplass 

o Intet nytt om kontorplass, men fristen for søknaden gikk ut for seks dager siden 



o Søknad via NTNU Eiendom 

o Plan B – kontakte institutt og fakulteter å skaffe seg allierte  

o Om vi får det vil det gjelde fra 1.august  

  

- Gjennomgang av regnskapsmodell 

o Are har laget en meget fin oversikt over økonomien til Erudio som er tilgjengelig 

via vår Disk slik at alle i styret har oversikt over økonomi 

o Vi sjekker det, og Are fører inn 

  

- Erudioshop 

o Kopper, gensere og lignede varer 

o Er med på å bygge vårt brand og skape blæst rundt oss 

o Kopp og gensere kan være småpremiere  

- Agenda på mail 

o Sende ut innkalling til styremøte på mail også fra nå av  

-  Gave til Spanskrøret 

o Forslag til gave til Spanskrøret til jubileumsballet; drikkegave + idé til 

maskotskisser til Spanskrøret. Alle i styret tegner et forslag til maskot.  

- Støtte til Adobe-pakke 

o Mulighet for støtte gjennom linjeforeningen 

o Studentpakken; 350,- mnd  

o Investering og handler om profesjonalitet  

o Enighet om dette  

- Møtetidspunkt 

o Å ha møter tidligere 

o Kl:1600 neste gang men sammen gang  

 


