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1. Formaliteter 

Møteleder: Martine Kibsgaard   

Referent: Arja Pedersen/Marita Uglem Remøy 

Tid og sted: kl. 17.00-19.00, 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  

Godkjent 

5. Nestleder 

- Vil innføre merking av styrebånd til eks-styremedlemmer. Forslag: en eller flere 

hvite striper som går på tvers av styrebåndet på brystet.  

o Hvor mange striper? En per styre-år? Fast antall? 

▪ Håndsopprekning: 

En stripe per styre-år: enstemmig vedtatt  

o Ikke tilbakevirkende kraft 

▪ Kan oppfordre gamle styremedlemmer til å ta i bruk det nye 

systemet 



o Erudio tar ikke økonomisk ansvar, tidligere styremedlemmer må selv kjøpe 

inn bånd 

o Erudio står ansvarlig for å lage en fast mal 

6. Økonomiansvarlig 

- Oppdatering om tiden fremover  

o Erudio er 6000 kr i minus (4000 er for kamera), ikke inkludert inntekt fra 

forrige quiz 

▪ Ikke i minus på konto 

▪ Har brukt 8000 kr, tjent 2000 kr  

▪ Dette er bra 

- Bruk av komitebudsjett/regnskap  

o Regnskap for Erudio ligger ute på disk. Dette er inkludert støtte fra SiT, 

hvis vi ikke får støtte må folk se bort ifra dette (støtten fjernes ikke fra 

regnskapet) 

o Komiteer kan selv gå inn og sjekke hvor mye de har igjen å bruke 

o Alle inntekter og utgifter SKAL stå der 

- Bruk av bankkort  

o Vi har fått kort 

▪ Det er rødt<3 

o Koden er **** 

o Tidligere har kun styremedlemmer fått lov til å bruke kortet. 

Økonomiansvarlig forslår å la komitemedlemmene også få bruke kortet.  

▪ For å la komitemedlemmer bruke kortet: enstemmig vedtatt 

7. Arrangementansvarlig 

- Rapport fra Strikk & Drikk  

o Kjempebra! Over all forventning 

o 20 stk. 

▪ Mer enn det har pleid å være på tidligere arrangementer 

o Hvorfor gikk det bra?  

▪ Tror det er førsteklassingene: de er aktive <3.  

▪ Flinke på å markedsføre, både på sosiale medier og andre steder. 

Fin poster.  

▪ Fjerdeklassingene kom også!  

- Oppdatering om tiden fremover  



o Brettspillkveld på mandag 

▪ Har hengt opp plakater 

▪ Skal promotere på sosiale medier 

▪ Har flyttet arrangementet frem p.ga. Work-Work har 20års-grense 

fra kl. 20.00 

o Afterski-fest om to uker 

▪ Arrangement på facebook kommer straks 

o Arrkom-møte på tirsdag 

▪ Skal planlegge påskeeggjakt 

▪ Har søkt spons 

• Egon, Bror, Sot, Europris, Rema 1000 

• Ide om å spørre Nidar, Big Bite og Orkla 

8. Redaktør 

- Oppdatering om tiden fremover  

o Siste redaksjonsmøte neste uke 

o Siste finpuss på saker og ting 

o Utgivelsen blir kanskje forskjøvet 

▪ Fikk ikke gi ut vafler den opprinnelige dagen, vil gi ut vafler  

o Har vært sosiale! 

o Blir anmeldelse av alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikker  

o Tema: utveksling  

o Sladrespalte: har blitt diskutert, men foreløpig nei  

9. Grafisk ansvarlig 

- Oppdatering om tiden fremover 

o Har bestilt gensere 

▪ Har gått bra, veldig fornøyd 

▪ Kommer i midten av uke 13 

▪ Betaling: har fått faktura, men ikke kontonr.  

• Blir vedtatt at alle som skal ha genser betaler til en felles 

konto (Erudio sin konto), som så legger ut for beløpet 

o Ikke med Vipps(!). Vipps tar noen prosent for 

transaksjonen  

• Får ikke genseren før man har betalt 



o Mye som skjer på skolen  

o Har laget plakater til flere arrangementer  

10. Fagansvarlig  

- Rapport fra Skrivestund  

o Utrolig fornøyd med tanke på at det var ganske på sparket 

o Greit oppmøte 

o Mye mat 

▪ Skal kjøpe inn mat som holder lenge 

o Fint og brukervennlig rom 

o Vil arrangere igjen 

▪ Før første semesteroppgaven som kommer i høstsemestret en veldig 

optimal tid 

▪ To ganger i semesteret (kanskje)  

• Eksamenslesing i mai? 

- Rapport fra Quiz på Work-Work  

o Har ikke ord! 

▪ 80 personer! 

▪ Skjerm og mikrofon på plass! 

▪ Det eneste problemet var at det ikke var nok plass 

o Ferdig med O’learys, bye-bye 

o Neste quiz blir 9. april (en tirsdag) 

o Hvorfor var det så bra denne gangen? 

▪ Work-Work 

▪ Større utvalg av drikkevarer 

▪ Sykt fin header 

▪ Kan være igjen etter quizen og spille spill  

▪ Mer i takt med Erudio sin identitet 

[Nestleder må gå, Grafisk ansvarlig tar over som referent] 

- Oppdatering om tiden fremover  

o 8. April D2 17 00 – foredrag med rådgiver fra Statens Barnehus 

Trondheim.  

▪ Sårbare livssituasjoner, meldeplikt, barnevernet – uten honorar.   

▪ Erudio arrangement, uten SALT og Spanskrøret.  



▪ Problemer med samarbeid og informasjonsflyt mellom Erudio og 

Spanskrøret. 

• Ønsker at dette skal rette seg.  

11. Faddersjefer  

- Oppdatering om tiden fremover  

o Har hatt fadderkomitemøte og -kveld 

▪ Informerte om hva som er forventet av dem og hvilke oppgaver de 

har 

• Det er forventet at fadderne er tilbake til helga før fadderuka 

• Det er fadderlunsj samtidig som det er immatrikulering hvor 

fadderne må være tilstede for at vi skal få støtte 

▪ Hyggekveld med taco  

• 80 kr på avokado  

o Ikke rart budsjettet blir sprengt  

▪ Neida 

o Har gått gjennom respons fra forrige fadderuke 

▪ Vil ha faddere nede på immatrikuleringen  

o Skal ha nytt møte neste uke 

o Skal sende søknad til FU 

▪ Ta med opptaket på budsjettet  

▪ Kan være Lille London tar et lite honorar for leie 

o 12 stk. i komiteen  

▪ God variasjon, fin kombinasjon  

▪ God komite  

12. Informasjonsansvarlig 

- Oppdatering om tiden fremover  

o Artikkel på Erudios nettside – linker til Erudios sosiale medier og 

kontaktinfo 

▪ Mulighet for potensielle lektorstudenter å stille spørsmål  

▪ Legge ut på alle sosiale medier  

• Lavterskel og anonymt 

▪ Ønsker kontakt med IT-drift av NTNUs nettside 



• Info om hvor man kan henvende seg om man har spørsmål 

som lektorstudenter kan svare på.  

▪ Ønsker at styret bidrar med spørsmål som en ny førsteklassing kan 

stille. 

▪ Forslag: Hvordan er praksis? Hva er en linjeforening? Finne fram 

til/på Dragvoll og Kalvskinnet? Hvorfor velge Lektorutdanningen 

på NTNU?  

▪ FAQ (ofte stilte spørsmål) på Erudios nettsider  

▪ Spørsmålene kan stilles via:  

• Mail   

• Anonymt  

• Google skjema  

• Åpen for innspill! 

o Ønsker mulighet for å promotere på Instagram eller Facebook 

▪ Prisene varierer, men vanligvis et par hundre kroner.  

▪ Skal undersøke dette nærmere 

o Camilla: Mulighet for å redigere Wikipediasiden til Erudio – link til 

nettsiden: https://no.wikipedia.org/wiki/Erudio  

13. Eventuelt  

- Å gi beskjed rundt oppmøte v/Leder 

o Husk å gi beskjed om man kommer for sent / drar tidlig / kommer ikke.  

o Gjør det enklere å forholde seg til og gir enklere gjennomføring av selve 

møtet.  

- Neste møte v/Leder 

o Onsdag 10. April klokken 16:00 -18:00 på Dragvoll. 

Møtet blir hevet 18:23  
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