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1. Formaliteter 

Møteleder: Martine Kibsgaard   

Referent: Arja Pedersen 

Tid og sted: kl. 16:15-18:15, Dragvoll; D104 

2. Tilstede 

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

Pedersen, Viljar Sæbbe, Ingrid Birgitte Løvoll, Regine Holst Samuelsen, Roar Høiby 

Brakstad og Ingvild Gaustad.  

Ikke tilstede: Marita Uglem Remøy  

3. Godkjenning av tidligere referater 

Godkjent 

4. Godkjenning av møteinnkallelse og saksliste  

Godkjent 

5. Leder 

- Tilgang til kontoret for komitemedlemmer 

o Vil at komitemedlemmer skal ha tilgang til kontoret slik at det blir mer 

brukt og at vi får et mer tilgengelig kontor  

▪ Må ha rutiner på å skrifte kode av sikkerhetsmessige grunner 

• Kodeendring ved komiteopptak og ved nytt styre 

▪ Bør ikke oppbevare for mange verdisaker der 



o Medlemmene kan få tilgang til A kontoret så kjøper vi en ny nøkkel-boks 

som B kontor-nøkkelen kan ligge i, som plasseres på A kontoret. Denne 

koden skal bare styret ha tilgang til  

o Komitemedlemmer som får tilgang: 

▪ ArrKom 

▪ FagKom 

▪ Redaksjonen 

▪ FadderKom 

▪ JubKom 

- Enstemmig vedtatt at komitemedlemmer får tilgang  

6. Nestleder 

- Oppdatering om tiden fremover 

o Jubkom 

▪ Jubkom har fått 7 medlemmer 

• 4 stk. fra styret 

• 2 stk. fra ArrKom 

• 1 stk. som ikke er med i komite fra før av 

▪ Første JubKom-møte skal være 24. april 

• Skal blant annet velges leder av JubKom 

▪ Mer informasjon vil komme etter første møte ved neste styremøte 

o Vaffelsalg  

▪ Har lyst til å selge vafler igjen, gikk veldig bra sist gang 

• Tjente penger  

▪ Må se når nestleder har tid  

7. Økonomiansvarlig 

- Oppdatering om tiden fremover 

o Cirka 10 000 i minus 

▪ 2000 er ubetalte gensere 

▪ Quiz går i null 

▪ Afterski gikk i pluss 

▪ Vaffelsalg gikk i pluss 

▪ Går fint, men må kanskje begynne å si nei til ting hvis vi fortsetter å 

gå i minus  



- Informasjon om moms 

o Har vært på momskurs.  

o For at vi ikke skal betale moms må vi ikke tjene mer enn 50 000 i en 12 

måneders periode 

▪ Vi holder oss ganske greit under denne grensa 

o Momsbetaling gjelder spons der sponsoren krever noe tilbake 

▪ F.eks. spons til Ugleposten  

o Gjelder for eksempel ikke Fadderutvalget, som ikke krever noe tilbake 

▪ Ball, medlemskap og Åre-tur regnes som utlegg (med skjønn) -> 

ikke momspliktig  

• Det samme gjør interne arrangement, eks. quiz og 

afterskifest 

o Skatteetaten tar dette veldig alvorlig 

▪ Vi (i styret) kan bli anmeldt hvis vi gjør feil 

• Dette er ikke ønskelig 

o Tor det eller ei 

o Må ALLTID skrive avtale som dokumenterer hva som gis og hva som 

kreves tilbake 

8. Arrangementansvarlig 

- Rapport fra spillkveld 

o Rundt 25 stk. var innom  

o Gøy, folk koset seg 

o Vil arrangere igjen 

- Rapport fra Afterski  

o Veldig vellykka! 

o 30-40 stk. Flest fra Erudio  

o Virket som om folk koset seg 

o Litt problemer med å sjekke medlemskap og med logistikk 

o Samarbeidet med Lille London gikk veldig fint 

o Tjente 125 kr  

▪ Pengene bare renner inn! 

- Rapport fra påskeeggjakt 

o Veldig gøy!  

o 40 stk. møtte opp 



o Arrkom fikk spons fra Rema 1000 på Dragvoll. Trodde de skulle få plukke 

smågodt selv 

▪ But no 

• Fikk 10 kg med godteri-smykker 

o Kjempelættis 

▪ Kjøpte så godteri på Europris (det var salg) 

o Mistet ett egg, men fikk det tilbake til slutt  

o Savnet litt bilder, skal legge det inn i planleggingen til neste arrangement 

- Fest med styre og komiteer 

o Komitemedlem luftet ideen om å ha fest med alle komiteene og styret 

▪ Styret er gira 

o Ingrid har takterrasse  

o Eventuelt grilling  

o Helst før eksamensperioden  

▪ Men også etter sommer  

▪ Skape bånd til komiteene og linjeforeningen  

o Tirsdag 30. kl. 19:00 

o Lage Facebook-gruppe for alle som har verv i Erudio, for å informere om 

fest og om andre ting som er aktuelt   

▪ Martine fikser facebook-gruppe  

▪ Arja finner søt ugle til banner  

- Oppdatering om tiden fremover 

o Skal ha eksamensgrilling 

o Game of Thrones-visning  

o Eksamensfest, 6. eller 7. juni  

▪ Må slippe arrangement tidlig for å sikre at ikke alle booker 

hjemreise før festen  

9. Redaktør 

- Oppdatering om tiden fremover 

o Sender nye Ugleposten inn til trykk i morgen (11.04.19) 

o Legges ut i stryegruppa slik at styret for lese over  

o Utgivelse blir 2. mai 

▪ Ordnet med stand 

▪ Blir gratis vaffel  



o Under Dusken knabber alle ideene våre 

▪ Æsj  

o Går ned i opplag slik at det blir 150 stk. 

o Får 5 liter kaffe av SiT – dette er sannsynligvis ikke nok  

o Fadderheftet må sendes inn til trykk i juli (dette fikser FadderKom og 

Grafisk ansvarlig) 

10. Fagansvarlig  

- Rapport fra Hvordan møte elever i sårbare livssituasjoner i skolen  

o Gikk veldig fint 

o Veldig godt oppmøte: 65 stk. 

o Godt beregnet med pizza 

- Jegerprøvekurs 

o Fått spørsmål om å promotere jegerprøvekurs  

▪ Delte meninger 

▪ Føler ikke dette angår Erudio  

▪ Ender på nei; dette er ikke noe for Erudio å promotere  

- Svar fra ILU ang. støtte til Erudio  

o Har sendt mail til ILU om oppklaring angående støtte (som ble videresendt 

til FUL uten å informere om dette)  

o Erudio har fått nei til støtte av ILU (selv om Spanskrøret har fått)  

o ILU har ikke klare retningslinjer, ettersom de har gitt penger til 

Spanskrøret når de egentlig ikke skulle ha fått det  

o Vil få til et møte LU, FUL og styrene til Erudio og Spanskrøret  

o Skal ta opp på neste styremøte 

- Oppdatering om tiden fremover  

o Har ikke så mange oppdateringer 

▪ Skal ha en eksamensskrivekveld 

▪ Siste quiz blir 29. mai 

• Ikke med Spanskrøret  

o Foreslår at personer i styret kan skrive i Erudio-gruppa/arrangementer for å 

øke synlighet  

▪ Forslag om at Knølle skal slutte å poste, heller selve Erudio-sida -> 

slik at alle får varsel  

▪ Og/eller legge til enkeltpersoner som delarrangør   



11. Faddersjefer  

- Faddergrupper + facebookgruppe 

o Faddergruppene er ferdig  

▪ 13 grupper 

▪ 6 faddere per gruppe 

▪ 2 fag per gruppe  

▪ Veldig mange samfunnsfaddere  

o Facebookgruppe med alle fadderne blir laget på fredag (12.04.19)  

- FU fadderseminar 9. april  

o Gikk fint, fikk litt innspill 

▪ Mye tørrprat 

o Fire linjeforeninger hadde presentasjon, to var veldig gode og så litt på hva 

som var viktig for logistikk  

- Fadderseminar med egne faddere 30. april - får med representant fra 

Lykkepromille  

o Skal ha seminar med lykkepromille  

o Dato er ikke satt i stein  

o Temaer som faddersjefene selv velger er mest aktuelt for våre faddere  

- Oppdatering om tiden fremover  

o Har purret litt på de som har ansvar for spons  

▪ Økonomigruppa har ansvar for dette 

o Lektorlekene: bytte til lørdagen?  

▪ Mer opplagt 

▪ Får flere med 

▪ Får søndagen fri 

▪ FadderKom var enig 

▪ Har snakket med Spanskrøret, men kommunikasjonen svikter  

• ¯\_ಠ_ಠ_/¯ 

12. Informasjonsansvarlig  

- Tilgang for styremedlemmer på Insta-story  

o Alle har tilgang 

o Alle må informere om når de skal legge ut noe på insta-story, for å hindre 

at ting krasjer  

o Rutine: ingen fulle personer får poste på insta-story 



▪ Ingenting har skjedd for denne rutinen. Lover.  

- Oppdatering om hvordan spørsmålsrunden gikk  

o Fått inn ett spørsmål 

o Roar svarte grundig 

o Litt leit med bare ett spørsmål 

o Mener at det har potensiale, må bare begynne litt tidligere  

- UKA-tog - Erudio  

o Fått mail om å gå i UKA-toget 

o Litt vanskelig å få organisert  

o Skal være 5. oktober, påmeldingsfrist er 1. mai  

▪ Skal være etterfest 

o Er kanskje ikke noe for medlemmene våre i år, kan se hvordan det går for 

dem i år og så heller bli med neste år  

o Enighet om at vi skal se det an 

- Oppdatering om tiden fremover  

o Ingenting mer å melde  

13. Eventuelt  

- Søknad om å danne underkomite fra Lars Sæle v/Leder 

o VELDIG hyggelig 

o Komite i Erudio som er for folk som ikke går Erudio 

▪ Medlemmene vil måtte betale eksternpris  

▪ Vil ikke få midler av Erudio  

o Kommer det til å vare? Høres litt midlertidig ut, men hvis det ikke tar noen 

resurser så er det jo koselig  

o Ringeffekt -> flere fra andre linjeforeninger (Delta) kan komme på Erudio 

sine arrangementer (og betale), love it 

o Vi får: 

▪ Kontovakter 

▪ Edruvakter 

▪ Tellerkorps  

o Tror ikke medlemmene blir skremt av Deltagenserne -> da er i så fall 

terskelen for å bli skremt veeeldig lav 



o Kan ha positiv effekt på våre medlemmer -> at andre liker Erudio er kult 

o Vedtar at det ikke kommer til å bli besluttet om SæleKom blir opprettet på 

dette styremøtet, men på neste styremøte (04.05.19) 

o Vil endre navn fra SæleKom 

▪ Erudioelskere er litt cringe  

▪ Forslag (flere forslag blir fremmet neste styremøte): 

• Tårnuglene  

o Den andre av to familier ugler, hvor den andre er de 

«ekte» uglene 

o Det finnes færre arter av tårnuglene  

o Tårn = Hovedbygget -> de fleste medlemmene av 

komiteen kommer sikkert til å være fra Gløshaugen 

(Delta) 

- Neste møte v/Leder 

o Fredag 10. mai kl. 16:00 

Møtet blir hevet kl. 18:27 


