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Styremøte i Erudio: 17.03.17 
Sak 1:  Godkjenninger 

- Alt godkjent 
Sak 2: Innkjøp  

- Forslag til innkjøp: 
o Tema til nettsiden 
o Kaffetrakter, søkt om midler til 

Sak 3: Arrangement 
- Quiz på O’Learys, 22.03 

o De vil se hvordan samarbeidet går før de inngår fast avtale for å se an oppmøte 
ved arrangementet 

o Rabatt på mat og mulighet for avslag på øl 
o Forslag om å få med PED-foreleserne  

- Arrangement for April 
o Hanne var på møte med PSI, Psykolosjen på tidligere mandag 
o Temafest: 20. April, uken etter påske med mulig tema afterski 
o 19. April quiz med Spanskrøret, O’Learys  
o Eksamensfest i starten av juni 
o Arrangement i mai: Quiz 10. Mai 

- Aktivitetshuset, 24. Mars  
o Ikke godkjent skjenkebevilgning før etter arrangementet på aktivitetshuset 
o Strenge regler fra Sit om skjenkebevilgning og lån av huset 
o Forslag til alternative arrangement: 
o Filmvisning  
o Forslag og enighet om at dette arrangementet blir lagt is til situasjon blir 

klarere angående skjenkebevilgning  
Sak 4: Aktiviteter  

- Førstkommende mandag skal Amalie ha møte med alle aktivitetsleder i Erudio 
o Status, aktivitet i gruppene og hva de trenger fra styret samt retningslinjer  
o Forslag om at Børre blir med på dette møte angående økonomien 
o Forslag om å gi aktivitetslederne egne eposter 
o Hva skal være sentralt i retningslinjene våre: 
o Stå i tråd med våre retningslinjer (Erudio)  
o Ikke kast ut medlemmer av gruppene og de bør være tilgjengelig for alle, men 

mulighet for opptak til enkelte områder  
Sak 5: Ball 

- Delta sitt jubileumsball; hva var bra/dårlig? 
o Felles nachspiel for alle 
o Treigt og tekniske problemer  
o Noen av oppfatningene kan være farget av at vi var der som eksterne 
o Ikke prøve oss på noe fancy tekniske greier, men holde det enkelt og tenke på 

de eksterne som er der også 
o Medlemsmassen bør bli bedre inkludert i ballopplevelsen slik som de eksterne 

er, og at det kan gjøres ved å jobbe med tradisjoner og sanger  
o Bruke koret og band som kulturelle innslag 

Sak 6: Infoansvarlig 
- Uglepost 
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o Utsatt avisutslipp fra mars til 4. april  
o Booket standplass m/ vafler og kaffe 
o Økning i antall sider og 270 eksemplarer  
o Trenger fra styret: Kaffetrakter (godkjent) og faktura   

- Kontor 
o Negativt svar fra flere av instituttene og fakultet å begrunner med at det er  

mangel på plass  
o Are har kontaktet Karrierdagen og avventer svar  
o Forslag om å kontaktet FUL om bistand til kontor 
o Forslag om å finne et kontor/bøttekott selv for å så kontaktet fakultet/institutt  

Sak 7: Sponsoravtaler 
- Status: Ikke noe nytt 
- Forslag til mulig sponsor: 

o MOT, eller lignende  
o Si i fra til Elise om man kommer på sponsorer 

Sak 8: Kartlegging 
- Sendt mail og fått lagt ut undersøkelsen på noen emnesider 
- Forslag om å legge den ut på Erudio sin Facebook-gruppe 
- Kvalitet på svar enn heller kvantitet  

Sak 9: Evt 
- Styregenser 

o Forslag og enighet om å få styregenser, men det blir ikke dekket av styret 
o Forslag til farge: burgunderrød (mørkt), blå, lys ikke mørk farge 
o Elise lager forslag til design og legger dem frem 

- Kjeller 
o Kontaktet på epost av Redd Kjellerne 
o 12 Kjeller blir åpnet i Desember 
o Dragvoll og Janus får samme kjeller 
o Dragvollkjellerne er en egen økonomi som betaler leien 
o Forslag om vi skal dele kjeller med andre linjeforeninger 
o Forslag om å få en lærerkjeller; Spanskrøret, SALT og Erudio 
o Børre tar kontakt med disse for å høre om dette kan være en mulighet 

- Æresmedlem 
o Forslag om å dele ut på immatrikuleringsballet neste semester for å starte en 

tradisjon 
o Design til æresdalje 
o Diskutere retningslinjer for æresmedlem 
o Forslag om å opprette en ridderordning/”rektorordnen” 
o Børre skal se på vedtak om ridderordning til neste møte 

- Tilgang på dokumenter 
o Mail fra Sit og krav om regnskap fra i fjor 
o Alle bør laste opp relevante dokumenter for Erudio til Google Disk/Dropbox 

- Volleyball 
o Ny turnering med Paideia etter påske  
o Forslag om å ha det andre onsdag etter påske 
o PSI har også tatt kontakt om å være med på Volleyball 

- Fadderuken 
o Kontakt med Smørekoppen med ikke noe svar 
o Intervju med fadderkomiteen, 6 stykker som blir med 
o Likt oppsett som i fjor fra Fadderutvalget 
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o Spanskrøret har fullt med arrangementet for fadderuken , men ønsker 
arrangementet neste semester 

- Selvforsvarskurs 
o Forslag om å ha selvforsvarskurs for medlemmer  
o Å ha det i fadderuken 
o Ikke gratis arrangement  

 

 

 


