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Styremøte i Erudio 14.02.18 
Sak 1: Godkjenninger 

- Alt godkjent 

Sak 2: Søknad til SiT 

- Vi fikk ikke godkjent i fjor grunnet budsjettet fra 2016, eller mangel på budsjett. Altså 

den ble avslått på formelt grunnlag 

- Søknadsfristen er 1. Mars 

- SiT er meget strenge på kravene til søknader derfor bør alt av formelle krav være i 

orden  

- I fjor søkte vi om støtte til aktiviteter, redaksjon, arrangement og kontorrekvisita. 

Cirka 35000 vi søker om 

- Viktig å bemerke at denne støtten er ekstra, og ikke nødvendig, men det er selvsagt 

greit å ha penger i tilfelle av utgifter og eller underskudd 

-  Hva bør vi søke til i år? 

o Forslag kan sendes inn til Are slik at han og Hanne kan begynne arbeidet med 

ny søknad  

- Kurs 

o I fjor var vi på et kurs i regi av SiT som handlet om styres indre liv og 

organisasjonsarbeid  

Sak 3: Arrangement 

- Arrkom:  

o Fire medlemmer i arrangementskomiteen 

o Plan med Lipton og Eureka om trafikklys-fest  

o Skal starte med møter med komiteen 

o Fremtidige arrangement: skattejakt, Harry Potter-temafest, eksamensgrilling 

o Ambisjoner om to arrangementer pr. måned 

o Felles «strikk-og-drikk» med Spanskrøret 

- Medlem/ikke-medlem? 

o Positiv til å fortsette med dette 

o Vi bør gi de som har kjøpt medlemskap noe som gjør det mer attraktivt i 

sammenheng av priser til arrangement 

o Satse på gratis-lokaler istedenfor å leie  
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Sak 4: Fagansvarlig 

- Det fagansvarlige manifest 

o Allerede samlet fagkom på fem stykker 

o Gustav har vært i kontakt med helsesøster på SiT i forbindelse med å ha møte 

om hennes tilbud 

o Psykisk helse 

o Praksisutveksling for neste års tredjeklasse og erfaringsutvikling  

o FRI og Rosa-kompetanse i skolen om foredrag 

o Quiz neste uke 

o Etterspør noe lurt som kan gjøres for å tiltrekke mer folk 

o Har vært i kontakt med O’Learys   

Sak 5: Fadderuka 

- Påmeldingsskjema er allerede ute, og 21 svar har så langt kommet inn 

- Noen som vil være med i fadderkomiteen, samt få med flere som Patrick og Edvin 

kjenner 

- 15.mars infomøte om søknader  

- Nasjonalt fadderseminar neste torsdag, og lokalt fadderseminar i April  

- Har utarbeidet en plan for å jobbe fremover  

o Skal blæste i forelesninger i neste uke, og skape oppmerksomhet rundt dette 

tidlig  

o Førsteklassinger må bli medlem i Erudio sin facebook-gruppe hvis de ikke er 

det 

- Erfaringsoverføring gjennomført  

o Vært i kontakt med Spanskrøret sin faddersjef, og har planlagt møte med ham 

neste mandag 

-  Fadderutvalget på Dragvoll 

o FU er blitt lagt ned, fordi de var underlagt Studentinget men nå liger de under 

LFF. Dette har skapt noe problemer rent organisatorisk og i forhold til 

registering i Breg samt fakturering 

o Ekstramøte neste uke med LFF  

o Fadderbånd  
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Sak 6: Grafisk 

- Redaksjon 

o Nye skribenter og grafikere; totalt tre skribenter, en illustratør og en grafiker 

o Torsdag neste uke, møte 

o Utgivelsen blir i slutten av april ved forelesningsslutt i semestret  

o Norsk Lektorlag, Pedagogstudentene og Bunnpris som bidragsytere   

-  Grafisk  

o Snoket litt på andre linjeforeningers nettsider 

o Fått med bilder/navn på tidligere styrer, samt nåværende styrer  

o Vanskeligheter å planlegge i fjor grunnet mange medlemmer 

o Styrebilder og styreportrettbilder  

Sak 7: Eventuelt  

- Kjellermøte og problemer med Brønnøysundregistrene  

o  Ekstraordinært møte med Dragvollkjellerne fordi de har fått avslag fra Breg, 

og det må gjøres en vedtektsendring 

o De trenger folk til å møte opp neste torsdag  

- Kontorplass ved Dragvoll 

o Viktig å ha et kontor for å skape engasjement, gir oss synlighet og gjør det 

lettere for å skape kontakt med oss 

o Patrick ønsker lister over aktive medlemstall Erudio vs. Spanskrøret som kan 
underbygge argumentet om urettferdighet 

o Linjeforeninger jobber gratis, i motsetning til lærere som får lønn.  

o Are, Christina og Patrick skal ha møte hvor de utarbeider slagplan osv.  

o Dragvoll er et naturlig sted 

o Are har kjempet denne kampen i fjor og har erfaring med hvordan denne 

prosessen foregår 

§ Plassmangel og spredt utover ulike fakulteter  

§ Søknadsfrist om kontorplass i år ble lagt ut på Innsida nå nylig 

  

o Saken er av sin natur komplisert og det bør føres med omhu slik at det blir 

gjort effektivt 

o Forslag om å sette av tid til å lage en slagplan  

o Kontor på Kalvskinnet 
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§ SALT er der allerede nå, men vi skal flytte vårsemesteret 2019 

§ 14kvadratmeters kontor m/ SALT og Spanskrøret  

 

- Mulighet for støtte til Jubileumsballet v/Molly-Melissa 

o Har fått støtte fra FUL (20.000), Lektorlaget (3.000) – så langt 560 i billett for 
å komme seg inn 

o Har fått en del nei, men også en del som ikke har svart.  

o Vil be om tillegg i støtte ettersom de har gjort en del kutt – både hos Erudio og 
Spanskrøret.  

o Om hver linjeforening gir 7500 kan man senke billettprisene med 50kr.  

o Vi har muligheten til å gi pengene – vi har mulighet til «å gå i minus» ett år.  

o Prøve å få prisen ned til 450 – 490 for medlemmer og høyere priser for 
eksterne og for plus-ones.  

o Plan om å ha sponsorer på baksiden av program.  

- Mulighet for å lage snapchatkonto for Erudio? v/Molly-Melissa 

o Finnes en snapchatkonto for Vitnemålet, ønsker noe lignende for 
Erudio/Ugleposten 

o Man ser livet til medlemmer og styrene – uformell spamming, ser behind the 
scenes.  

o Generelt positivt med tilstedeværelse 

o De i styret er de som poster og som har passordet.  

o Viktig at det ikke bare blir styret, men også ordinære medlemmer som kan få 
utdelt kontoen for en dag.  

§ Lagret med en styre-epost 

§ Lage klare retningslinjer på forhånd om hva vi kan gjøre, skal og ikke 
skal gjøre. 

o Må komme i gang raskt.  

- Styregave til Delta v/Martine 

o Invitere dem på Cas(s)ino-night – fordi de feirer 44, som er et pokerspill, men 
også ble slaget ved Monte Cassino startet i 1944. TLDR: Vi inviterer dem på 
spillkveld.  

 


