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1. Formaliteter 

Møteleder: Martine Kibsgaard   

Referent: Arja Pedersen 

Tid og sted: kl. 17.00-19.00, Dragvoll; D101 

2. Tilstede 

Martine Kibsgaard, Arja Pedersen, Kristine Sandland Kristensen, Camilla Finstad 

Pedersen, Viljar Sæbbe, Ingrid Birgitte Løvoll, Regine Holst Samuelsen, Marita 

Uglem Remøy, og Roar Høiby Brakstad.  

3. Godkjenning av tidligere referater 

Godkjent 

4. Godkjenning av møteinnkallelse og saksliste  

Godkjent 

5. Leder 

- Flytting av B-kontoret 

o Har fått mail av Ranveig (person som har gitt oss kontorene) hvor det stod 

at vi mister B-kontoret i løpet av våren. Vi ble tilbudt et lager i kjelleren 

noe som vi har stilt oss negativt til ettersom vi ikke har tilgang. Vi skal få 

et annet tilbud. 

o Det blir stilt spørsmål om vi kan få kontor på Kalvskinnet som vi kan bruke 

som lager.  

6. Nestleder 



- Spørreundersøkelse 

o Erudio lager en spørreundersøkelse hvert år for å få innsikt i hva 

medlemmene tenker og ønsker. ArrKomansvarlig ønsker å legge til noen 

spørsmål. Skal legges ut snarest.  

7. Økonomiansvarlig 

- Oppdatering om tiden fremover 

o Har vært på økonomimøte. Slik økonomien har blitt styrt til nå er ikke godt 

nok. Har fått nytt program for å holde orden. Kan ikke ‘ha innspill fra 

salen’ på GenFors -> kan ha innspill, men det må godkjennes av styret. 

o Økonomiansvarlig må ha originalkvittering og det må fylles ut skjema. Alt 

skal loggføres. Vi må kanskje betale moms, men det blir ikke før neste år 

ettersom vi trenger et korrekt regnskap.  

o Har fått inn noen ønsker om støtte fra styret, men ikke fra 

aktivitetsgruppene. Skal sende purremail til alle for å høre om de ønsker 

støtte til noe.  

8. Arrangementansvarlig 

- Afterski-party 

o Har hatt møte med ArrKom. Vurderte St. Patricks, men slo det fra seg 

ettersom det er samme helg som Karpe kommer. Har forhørt seg med 

studenter og folk virker gira på Afterski-party. Samfundet skal ha det neste 

helg, men da er det leseuke og det kan hende at en del av våre medlemme 

reiser hjem.  

o Skal vi slå del sammen med ski-dag med Lektur? Treffer de som vil være 

aktive; de som vil være aktive og drikke; og de som bare vil drikke. 

Problem: det er meldt mildvær fremover.  

o Usikker på når vi skal arrangere det. 

Blir etterspurt å legge arrangementet ut i god tid.  

o Lokale? Lille London? Lille London høres bra ut, førsteklassingene og 

andreklassingene kjenner det ettersom den første festen i fadderuka 2018 

var der. Greit at det er i sentrum og at vi kan kjøpe noe sterkere enn øl. 

Sparer ArrKom for jobb.  

Dragvollkjelleren? Leder skal høre hvordan ståa er med Dragvollkjelleren. 

ArrKomsjef er gira fremdeles!  

- Spørreundersøkelse 



o ArrKom har egne spørsmål de ønsker å stille medlemmene for å høre hva 

folk hadde vært gira på. Skal legges inn i spørreundersøkelsen.  

- Oppdatering om tiden fremover 

o Påskeeggjakt.  

o 17. mai tog.  

o Game of Thrones.  

o Eksamensfest (ikke et sted hvor halvparten av medlemsmassen ikke 

kommer inn).  

o Forslag til arrangementer: Strikk-og-drikk og Beer Pong turnering.  

o Samarbeide med andre linjeforeninger?  

9. Redaktør 

- Oppdatering om tiden fremover 

o Mange nye folk i redaksjonen, har fylt alle stillingene! Møte neste tirsdag, 

kommer med mer informasjon etter første møte.  

10. Grafisk ansvarlig 

- Støtte til Adobe-pakken 

o Skal legge inn Adobe-pakken i SiT-søknaden for å få støtte.  

- Oppdatering om tiden fremover 

o Har ikke hatt så mye å gjøre, så det er bare å si ifra!  

o Skal lage ny facebook-banner til quiz.  

11. Fagansvarlig  

- Oppdatering om tiden fremover 

o Skal ha tak i Helsesista: er fullbooka ut august og tar ikke imot bookinger 

til høsten, men skal få det til! 

o Quiz nå på mandag (18.02.19). Har ny quizmaster. Har fått gjennomslag 

for en ‘Erudio velger-kategori -> folk kan sende inn ønsker om hvilke 

kategorier de ønsker å ha på quiz.  

Skal få til fellesquiz med Spanskrøret.  

Vil ha ‘Er du smartere enn en 5. klassing’-quiz. 

Vil ha quiz på mandager eller torsdager.  

o Ønsker å arrangere førstehjelpskurs.  

o Har fått tilbud om nynorskkurs 28. mars.  

o Barnevernvakten: snakker om hvordan man snakker med vanskeligstilte 

barn. Kan være veldig aktuelt for oss.  



12. Faddersjefer  

- Oppdatering om tiden fremover 

o Rekrutering: 10 personer har meldt seg til komiteen (!) og 48 faddere som 

har meldt seg. Faddersjefene har vært syke i det siste så har ikke fått gått til 

forelesningene. Tror ikke mange har fått med seg at vi søker etter faddere.  

o Skal prøve å ha felles ute-kveld med Spanskrøret i fadderuka, helst før 

Lektorlekene.  

o Fristen for å melde seg som fadder har blitt utsatt pga. leseuken.  

o Alle må blæste! Legge ut på instagram og snapchat.  

13. Informasjonsansvarlig  

- Oppdatering om tiden fremover 

o Har fått ordnet nettsida.  

o Prøver å planlegge hvordan man kan promotere linjeforeningen og studiet. 

Åpen for innspill. Q&A: kan legge ut spørsmål og svar om studiet og 

linjeforeningen på snap/insta, og/eller på nettsida.  

o Snap-overtakelse: kan være veldig kjekt, men må jobbe litt med logistikken 

rundt det.  

o Er det mulighet for å ha en fest etter allmøtet? Høres kjekt ut! Kan bli 

vanskelig å ha ‘genvors’ på grunn av skjenkebevilling.  

14. Eventuelt  

- Dragvollrevyen v/leder 

o Dragvollrevyen har søkt om spons/promotering. Usikker på hva vi har råd 

til og hvor mye/om det vil gange medlemmene våre. Vi kan og ønsker å 

promotere via sosiale media.  

- Jubileumskomite v/nestleder og leder 

o Vi skal ha 15års-jubileum i 2020 og trenger komite og sjef. Nestleder lager 

skjema -> ut tidlig i mars. 

- Evaluering av komiteopptak v/komiteansvarlige og informasjonsansvarlig  

o ArrKom: ikke så veldig bra. Har fått en, er tre totalt.  

o FagKom: fått to, søkte dem ut personlig/indirekte; de søkte ikke (helt) selv.  

o Redaksjonen: fikk fem nye, yay!  

o Må blæste mer! Det er generelt vanskeligere å få folk på vårsemesteret. Ha 

stand!  

- Ny kode på låser v/leder 



o Vi får ny kode på låsene.  

- Teambuilding v/leder 

o Styret skal på teambuilding 17.03 kl. 17.00 på Trondheim Camping. 

- Neste møte v/leder 

o  Neste møte blir 02.03.19, kl. 13.00, ikke på Dragvoll.   

 


