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1. Formaliteter 

Møteleder: Martine Kibsgaard   

Referent: Arja Pedersen 

Tid og sted: kl. 13.00-15.00, Kalvskinnet LY1.080 

2. Tilstede 

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

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

Uglem Remøy, Roar Høiby Brakstad og Ingvild Gaustad 

3. Godkjenning av tidligere referater 

Godkjent 

4. Godkjenning av møteinnkallelse og saksliste  

- Endring på møteinnkalling: komiteledere kan ta med medlemmer av komiteene 

hvis det skulle være nødvendig.  

o Godkjent.  

Godkjent 

5. Nestleder 

- Gjennomgang av spørreundersøkelse 



o Flest 1.klassinger svarte på spørreundersøkelsen. Synker gradvis til 4. 

klasse, men der er det mange som har svart igjen. Flest svar fra språkfag og 

samfunnsfag, få fra idrett og geografi.  

o 44 stk som svarte var medlem, 6 stk var ikke medlem. Svar for hvorfor 

ikke medlem var ikke behov, skal bytte linje eller dyrt.  

o Flest har vært på 1-4 arrangement ila 2018. Dette kan være fordi 1. 

klassingene har vært her ett semester.  

o Quiz er mest populært, med Åre på andreplass.  

▪ Nesten 3 delt om de som går på quiz går ofte, ikke alltid eller 

sjeldent. 

o Halvparten er interessert til å delta på afterski. 

o Lektur, Fotball og Quiz er aktiviteter folk er med på 

o Flest hadde hørt om arrkom, men relativt lik fordeling 

o Hva folk liker best: 

▪ . «Åre er fantastisk/sosialt». Her kunne det vært mer opplegg i Åre, 

og bussen kunne stoppet i sentrum på vei hjem siden det var 

søndagsruter. 

▪ Quiz er lavterskel og sosial. Ikke stort fokus på alkohol, men kan 

være vanskelig å mingle.  

▪ Rose kompetanse var relevant og viktig, men disse kommer også på 

et foredrag i 4.klasse. Det kan være greit å få det spikret inn siden 

det er relevant før 4. klasse.  

▪ «Elsker Harry Potter» - HP-fest.  

▪ Ball er hygge og flott. 

▪ Førsteklasseseminaret gjør studentene tryggere, fadderuka var 

fantastisk, pride var viktig. Påskeeggjakt, eksamensfest også nevnt 

o Hva kunne vært bedre? 

▪ Dyrt immball. Tidligere og mer info. Ønske om fokus på 1.klasse 

og felles vors.  

▪ Opptaket var kjedelig.  

• Det var få, folk har kanskje forventet et «helvetes-opptak».  

▪ St. Patricks: Moholt uegnet, mer opplegg og stemning. 

▪  Quiz skal arrangeres på forskjellige dager. 



▪ Hjelp! Jeg er førsteklassing burde vært tidligere, mer info om 

linjeforening og komiteer, og tid til spørsmål. 

▪ HP-fest: burde vært større oppmøte fra Erudio. 

▪ Vorsfester (som Halloween, etc?) kan ha noe opplegg? Kjedelige.  

▪ Erfaringsutveksling 3. klasse kan være i et bedre rom.  

o Ønske av arrangement: 

▪ Flere fester, mortified-opplegg (les opp ting fra ungdomsskolen), 

julebord, faglige kvelder, eksamensfest før jul, spillkveld, 

parkaktiviteter, fest etter årsmøte, beer pong turnering 

o Hva må til for å delta på immball? 

▪ Rimeligere pris, info I GOD TID, fellesvors, bedre program og 

kortere taler som holdes under maten, allergivennlig mat, mer info 

om studenttradisjoner!, fokus på 1.klasse, løsere kleskode 

o Konstruktiv tilbakemelding til styret 

▪ Jevnligere fester 

▪ Kontorvakter og åpent kontor for å bygge kontorkultur 

▪ Vaffelsalg 

▪ SYNLIGHET 

• Info, engasjement, arrangement 

▪ Flere lavterskel tilbud 

o Ros og kos 

▪ Ilu, ros og kos, stort sett er folk veldig fornøyd 

▪ Masse bra og skulle ønske flere møtte opp! 

▪ Vi er søte og sånn 

o Forslag til endringer 

▪ Quiz i fadderuka 

▪ Opptak generelt og i fadderuka? 

▪ Kalender på nettsiden for bedre info 

• Feste innlegg på gruppe og side og linke til nettsiden? 

▪ Mer bruka av SoMe (kan ikke tro at jeg brukte det uttrykket).  

• Alle i styret kan ha tilgang til Insta? Instastories er mer 

synlige enn snapchat-stories. 

▪ Ball generelt: fellesvors, billigere? Det kan hende endringene i 

budsjettet og buffet kan gjøre en liten forskjell i budsjettet og 



billettpriser. Prisutdeling fra fadderuka på ballet. Promovideoer som 

forklarer studenttradisjonene.  

o Diskusjon: 

▪ Opptaket: 

• Kortere? I fadderuka eller på immball? Få en shot, de i 

fokus, en liten ting, en ting de må gjøre eller si, et motto 

som må pugges utenat. Plenum?  

• Eller eget opptak, lage tradisjon for det på Dragvoll fordi vi 

skal ned på gløs på et tidspunkt. Kan bygge videre. Ligger 

det på en søndag i forelesning er det ingen. 

• Kan byrebusen byttes ut til opptak? Mye ligner allerede.  

o Bar til bar 

o Premie til faddergruppa som gjør det best? Deles ut 

på immball. 

▪ Ball: 

• Arrkom har snakke om det: fellesvors, det er inkluderende 

for alle sammen. Ikke alle har funnet en gjeng ila en måned.  

• Underholdningen: det burde være artig og kvalitet. Det har 

kunne vært en ide å strekke seg til spanskrøret? Kråkeluren 

og Luremus. 

• Desto viktigere blir prisen. Den må gjenspeile at vi ønsker 

alle medlemmene der. Det kan være en mulighet å sette ned 

prisen for førsteklasse. De betaler for fellesvors, middag og 

underholdning.  

▪ Arrangement nevnt i tilbakemeldingene: 

• Strikk og drikk blir 13 mars, spillkveld på nye 

aktivitetshuset Moholt er allerede i gang.  

• Skrivenatt for Erudiomedlemmer, 3,4,5 klassing sitter på et 

rom så kan folk fra samme linje komme. En gang i 

semesteret.  

o Skrivekveld hvor man bare skriver. Mentorordning i 

liten skala.  



• Skal vi ha det på Kalvskinnet må det skiltes. Er det på 

Kveldstids kan vi arrangere på Sandkassa på Dragvoll.  

6. Økonomiansvarlig 

- SiT-søknad bestilt 

o Usikker om vi får den godkjent ettersom mangel og lite innsikt på tidligere 

budsjett/regnskap 

o Får svar i mars/april 

- Bankkort ankommer snart 

- Skal legge ut budsjett for hver komite slik at alle kan se hvor mye de har og hvor 

mye de kan bruke 

7. Arrangementansvarlig 

- Strikk og drikk på Mormors stue 13. mars 

- Spillekveld på Loftet 25. mars 

- Afterskifest med Lipton på Lille London 4. April  

- Påskeeggjakt 10. april  

- Game of Thrones 20. mai på Dragvoll -> visning av siste episode 

- Immballet blir 21. september på Bankasalen 

o Vi får god tid til å reklamere og informere 

o Vil som sagt ha felles vors 

8. Redaktør 

- Har hatt første møte med Redaksjonen 

- Har bestilt kamera som skal hovedsakelig skal være for Redaksjonen, men også for 

Erudios andre arrangementer slik som ball 

o Har litt penger igjen som skal bli brukt på stativ  

- Ugleposten slippes 25. april  

o Skal være stand 

o Gratis vafler <3 

9. Grafisk ansvarlig 

- Har laget forsidebilder til forskjellige arrangementer 

- Er tilgjengelig!  

10. Faddersjefer 

- 70 faddere! 

o Flere som har sagt at de skal være som ikke har meldt seg på enda 

o I alle fall 1 fadder fra hvert fag! 



o Har vært innom forelesninger for å skaffe flere faddere 

o 10-12 faddere til fadderkomiteen 

▪ Første møte 14. mars 

- Har vært på møte med FU -> er litt skeptisk om vi får like mye støtte fra FU siden 

vi gikk en del i pluss i fjor 

- Skal være fadderlunsj samme dag som immatrikuleringsdagen  

o 30-50% av alle fadderne må møte opp for at de ikke skal trekke 50% 

støtten  

- Stand up blir på Samfundet  

o Piateed og Christian Mikkelsen (så og si bekreftet) 

- Dragvoll olympics blir 15. eller 16. august 

- Temafest 19. august  

11.  Informasjonsansvarlig 

- Nye studenter begynner å søke nå  

o Skal legge ut et skjema med informasjon for de nye studentene 

o Sponset innlegg på Instagram?  

12. Fagansvarlig 

- Førstehjelpsforedrag og Barnevernsvakta 

o Førstehjelpsforedraget blir for dyrt 

o Har kontaktet Barnevernsvakta men får ikke svar 

▪ Har fått tilbud å delta på et annet foredrag med et andre 

pedagogstudenter  

• Foredraget er ikke rettet mot skolen 

• Usikker på om det er aktuelt for Erudios medlemmer 

• Vil ha et foredrag som er skreddersydd for Erudio 

- Har hatt kontakt med Smiso om de kan holde foredrag 

o Ja, men da blir fokuset på seksuelt overgrep 

▪ Erudio ønsker et bredere tema: Hvordan være der for elever som 

har blitt utsatt for overgrep (ikke bare seksuelt overgrep) 

- Fagkveld med Spanskrøret og muligens SALT med Jo Røystein om hvordan man 

lærer bort vanskelig kunnskap 

o Spanskrøret har hovedansvaret, men Erudio skal oppdateres på alt 

o Dyrt, men håper å få støtte fra både FUL og Kulturfondet  

▪ Hvis vi ikke får nok støtte kan vi ta inngangspenger 



• 30 kr isj 

▪ Ønske om å være et null-prosjekt 

- Nynorskkurs 28. mars 

- Nytt quiz-lokale: WorkWork 

o Neste quiz: 18. mars 

▪ Skal være en prøverunde for å se om samarbeidet funker for både 

Erudio og WorkWork 

• Vi stiller oss positive! 

o Ny quiz-dag blir mandag eller søndag 

13. Eventuelt 

- Informasjon om LTVer og PTVer ut på hjemmesiden v/Nestleder 

o For å informere studentene våre om hvor de kan nå LTVene og PTVene, 

og hva de kan få hjelp til  

▪ Godtatt 

- Styregenser v/Grafisk ansvarlig 

o Marineblå 

o Enten med rød logo bak, og hvit foran, eller med hvit logo bak og rød foran  

▪ Folk er mest gira på hvit logo bak 

o Pris: 380 uten logo.  

▪ Skal få prisanslag  

o Har folk lyst på genser?  

▪ Styret er gira  

▪ Komitelederne skal høre med medlemmene 

▪ Fadderkom har ikke møte før i uke 11 (vi vil bestille genser i løpet 

av uke 10), så der blir det gjort et estimat  

- “Bursdagsfeiring” på kontoret også? v/Leder 

o Erudio har bursdag 17. mars  

▪ Er en søndag -> vanskelig å feire med medlemmene våre 

▪ Styret skal ha teambuilding den dagen 

o Er det interesse for å ha bursdagsfeiring på kontoret for medlemmene våre? 

▪ Ja 

• Med kake 

o Mye kake 



• Og gjettelek med premie 

- Jubkom v/Nestleder 

o Skjema har blitt laget 

▪ Skal ut på mandag 4. mars 

▪ Frist 1. april 

▪ Vet om flere som ønsker å være med i komiteen 

• HYGGE! 

- Vaffeldag v/Nestleder 

o Nestleder vil selge vafler  

▪ Blir to ganger i semesteret  

• På onsdager 

▪ Nestleder har vaffeljern hvis vi ikke får støtte fra SiT 

- Neste møte v/Leder 

o 21. mars kl. 17.00-19.00 

Møte blir hevet kl. 15.05 

 

 

 


