
 

 

Styremøte i Linjeforeningen Erudio 

27. august 2019 

 

 

 

 

 

1. Formaliteter 

Møteleder: Martine Kibsgaard   

Referent: Arja Pedersen 

Tid og sted: kl. 18:00-20:00, Dragvoll; D104 

2. Tilstede 

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

Pedersen, Viljar Sæbbe, Ingrid Birgitte Løvoll, Marita Uglem Remøy, Roar Høiby 

Brakstad og Ingvild Gaustad.  

Ikke tilstede: Regine Holst Samuelsen 

3. Godkjenning av tidligere referater 

Godkjent 

4. Godkjenning av møteinnkallelse og saksliste  

Godkjent 

5. Leder 

- Generell oppdatering 

o Skal på linjeforeningsledermøte, skal blant annet snakke om Psykt vanlig 

uke 

▪ Hvis noen er interessert i å være med i arbeidsgruppa, si ifra til 

leder 

6. Nestleder 

- Generell oppdatering 



o Opptak 

▪ Gikk veldig bra!  

▪ 30-35 oppmøte vs. 8 stk. i fjor 

▪ Litt venting pga. at første post tok lengre enn forventet 

• Men selv de som måtte vente var fornøyde 

▪ Tror det er lurt å ha det i fadderuka 

• Kanskje ikke ha det dagen etter et alkohol-arrangement, folk 

var litt slitne  

o Tavle  

▪ Erudio har fått tavle! Yayy! 

▪ Den er rett ved trappa opp til kantina ved bygg 7 

▪ Alt som henges opp skal godkjennes av styret og stemples 

o Vaffel 

▪ Skal selge vafler førstkommende mandag (02.09.19) 

▪ Håper noen kan hjelpe til  

o Komitéopptak  

▪ Komitéopptaket har blitt sluppet 

▪ Hittil har vi fått 2 søkere, begge til Arrkom 

▪ Skal reklamere mer, blant annet på Instagram, plakat på tavla, under 

salg av vafler og under førsteklasseseminaret  

7. Økonomiansvarlig 

- Generell oppdatering 

o Vi har det fint, overskudd på 40 000+, men ca. 20 000 går til Åreturen 

o Ser kanskje bedre enn det er  

▪ Har det i alle fall bedre enn Spanskrøret  

o Arrkom er 1000 er i minus, mindre enn det som er budsjettert 

o Ballet som arrangement går i minus, men dette er planlagt og vi har midler 

som dekker dette 

o Fagkom går i pluss ved salg av quiz-inngang  

o Ugleposten går i pluss så snart vi får pengene fra FUL 

o Litt trøbbel med Kvinne-fotball (kommer tilbake til dette på eventuelt)  

8. Arrangementansvarlig 

- Generell oppdatering 

o Immball: 



▪ Det meste er i boks 

▪ Invitasjoner til eksterne styrer og arrangement på Facebook er ute 

▪ Vors blir på Lille London 

• Litt vemodig 

• Ville egentlig på Dragvollkjelleren, men de har for liten 

plass 

• Nestleder skal sende mail til STØH og høre om vi kan leie 

Tøhnna 

▪ Forslag om å ha et av korene til Spanskrøret til å fremføre  

▪ Styret må gjerne bli med å rigge  

o Andre arrangementer: skal ha brainstorming med komitemedlemmer  

9. Redaktør  

- Generell oppdatering v/Leder 

o Har ikke noe å melde 

10. Grafisk ansvarlig 

- Generell oppdatering 

o Har laget plakater 

o Blitt alkoholiker 

o Ellers går det bra 

o Skal lage flere plakater og logo til Tårnuglene  

▪ Kan bli vanskelig, men skal drikke bort sorgene 

11. Fagansvarlig 

-  Generell oppdatering 

o Quiz 

▪ 90 stk.! Tidligere rekord var 82  

▪ Har booket alle fremtidige quizdatoer dette semesteret 

o Skal arrangere førsteklasseseminar, praksisutveksling, Pride og en til quiz 

før utgangen av september 

o Praksisutvekslingen kom litt brått på 

o Har ikke fått mer informasjon fra arrangøren av Pride, men det kommer så 

snart fristen for påmelding går ut 

o Fikk spørsmål angående å kjøre maraton-tabell på quiz, er positiv til dette.  

▪ Premie?  



• 10 kg smågodt  

o og diabetes? 

12. Faddersjefer  

- Debrief av fadderuka 

o Har vært sinnsykt bra 

▪ Alt har gått på skinner, alle stilte opp og hjalp  

o Til neste år 

▪ Må være kjappere å reservere auditorium til immedagen  

▪ Veldig bra å ha flere som registrerer nye studenter og plasserer dem 

i faddergrupper 

▪ Avlyste filmarrangement 

• Går derfor en del i pluss fra dette arrangementet 

▪ Endret dato på grill og chill + opptaket, men ser dette på en positiv 

ting. Tror flere kom på arrangementet på grunn av dette  

▪ Mange som ikke kom inn på Samfundet når det var toga, men det 

virket som om folk koste seg uansett  

• Ble litt mye kø pga. Pstereo og Samfundet. Det at 

medlemmer ikke kom inn ligger ikke på våre skuldre 

ettersom det ble informert om gjentatte ganger at det kom til 

å bli mye kø 

▪ Lektorlekene gikk bra, men litt surt  

• Ikke fornøyd med at det var en gåte i hinderløypa 

o Gåte er ikke publikumsport  

▪ Fagkos har falt veldig i smak. Folk har reagert veldig positivt til det 

▪ Faddernes hyllest skal ha vært fantastisk, creds til alle fadderbarn!  

o Økonomi: går kanskje 10 000 kr i pluss.  

▪ En del av overskuddet går til førsteklasseseminaret 

13. Informasjonsansvarlig  

- Generell oppdatering 

o Skal legge ut Instagram-post fra quiz i dag, og om tavle og komiteopptak 

senere i uka 

o Er det mulig å ha å ha Snap-filter til immballet? 

▪ Knølle i dress! <3 



14. Eventuelt  

- Kontortider v/Alle 

o Leder har laget forslag til kontortider. Hver ukedag, 10:15-14:00 

o Vaktene er fra kl. 10:15-12:10 og kl. 12:10-14:00, en person per vakt. 

Eksamenstiden er unntak 

o Kontortider begynner fra og med i morgen (28.08.19) 

o Gratis kaffe til medlemmer -> må vise kort for å bevise at de er 

medlemmer 

o Når folk henter medlemskort må vi sjekke kvittering og søke dem opp i 

medlemslista  

▪ Og få dem til å skrive navnet sitt på kortet der og da 

o Kontoret skal være ryddig  

- Ny Knølle-maskot v/ Faddersjef Ingvild og Økonomiansvarlig  

o Knølle er sliten, bør enten ha en fullstendig overhaling eller byttes ut 

▪ Faddersjef har gått hjem med Knølle og er ikke imponert over hans 

presentasjon 

▪ Det stemmes for å gi han en skikkelig spa-dag før vi gjør noe 

drastisk 

• Fagansvarlig melder seg frivillig som stylist  

▪ Kan eventuelt søke om midler fra SiT neste år  

- Nytt utstyr Erudio jentefotball v/Arrangementansvarlig  

o Jentefotball trenger ny baller  

▪ Kan de ikke høre om guttefortball kan låne bort sine baller? (ba-da-dum-tss)  

▪ Det er penger til dette i budsjettet  

▪ Det var egentlig søkt om penger til dette i fjor som ble innvilget og 

ansett som brukt, med dette har da ikke skjedd 

- B-kontor / lager? v/Leder og Fagansvarlig  

o Fagansvarlig har sendt mail og snakket med alle og har fått vite at vi 

egentlig ikke har krav til å ha kontoret ettersom styret 2018 ikke fornyet 

søknaden. Dette viste de ikke om, da det har vært dårlig kommunikasjon 

mellom instituttet og Erudio  

o SALT har tipset oss om at vi kan kanskje få bruke et lager på Kalvskinnet, 

men har ikke fått svar på mail  

o Er på stand-still 



o Vi må ut på torsdag. RIP.  

o Semiplan:  

▪ Medlemmer av styret tar med store ting hjem og lagrer der 

▪ De i styret som ikke har bokskap fra før av registrerer og lagrer 

småting der 

- Nytt/nye Tårnuglemedlemmer v/Alle  

o Lars, leder av Tårnuglene, ønsker å ta opp følgende nye medlemmer: 

▪ Magnus D. Ringerud 

▪ Jørgen H. Lehne  

▪ Ole Harald Kvislen   

o Det blir bemerket at Knølle står skrevet med liten ‘k’ i søknaden. Fy lars.  

o Tanker fra styret: 

▪ Kjør 

▪ Hadde vært lættis å si nei til en av dem 

o Styret stemmer over hver person 

▪ Magnus: enstemmig vedtatt som nytt medlem av Tårnuglene  

▪ Jørgen: enstemmig vedtatt som nytt medlem av Tårnuglene  

▪ Ole Harald: enstemmig vedtatt som nytt medlem av Tårnuglene 

- Generell oppdatering Jubkom v/Nestleder og Faddersjef Ingvild  

o Ingvild trekker seg som leder og fra Jubkom  

o Nestleder blir nye leder: Christine Espeland  

▪ Skal stemme over ny nestleder ved neste møte 

o Hvis styret ønsker at Christine skal være med på styremøte så er dette greit, 

men må avklares med leder 

o Neste møte er i morgen (28.09.19) 

- Neste møte v/Leder 

o 18. september 2019, kl. 16:15.  

Møtet blir hevet kl. 20:02 


