
 

 

Styremøte i Linjeforeningen Erudio 

18. september 2019 

 

 

 

 

 

1. Formaliteter 

Møteleder: Martine Kibsgaard   

Referent: Arja Pedersen 

Tid og sted: kl. 16:15-18:00, Dragvoll; D102 

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.  

Ikke tilstede: Ingvild Gaustad 

3. Godkjenning av tidligere referater 

Godkjent 

4. Godkjenning av møteinnkallelse og saksliste  

Godkjent 

5. Leder 

- Allmøte 

o Tentativ dato: 5. november 

▪ Studentrådet har valguke ukene før 

▪ Vil ha allmøte samtidig som valg av LTV/PTV 

• Fordi vi vil ha gratis pizza 

▪ LTV skal pushe dato for Studentrådet 



o Skal det neste styret ta over 1. jan? 

▪ Enighet om dette, men Arrkomsjef og Økonomiansvarlig skal ta seg 

av Åre før de går  

o Presentasjon av styrestillinger på Instagram i forkant av allmøtet 

6. Nestleder 

- Generell oppdatering 

o Har solgt vafler, styrt med komiteopptak og vært styrepotet. 

▪ Skal ha en til runde med vaffelsalg i løpet av semesteret, slik at 

Ugleposten kan ta den siste  

o Skal lage spørreundersøkelse om styreåret 2019 så langt, som inkluderer 

fadderuka, som blir lagt ut etter immballet  

7. Økonomiansvarlig 

- Generell oppdatering 

o Har ikke skjedd så mye annet enn ball-innbetalinger 

▪ De fleste har betalt, men må sende noen purringer 

• Deriblant til seg selv 

▪ Ballet kommer til å gå mer i minus fordi vi det er dobbelt så mange 

førsteklassinger  

• Dette er en bra ting 

- Guttefotball egen konto 

o Guttefotball vil ha det resterende beløpet de har til rådighet på egen konto 

(dette er en privat konto). Økonomiansvarlig har ikke tilgang til denne 

kontoen og var ikke klar over at den eksisterte. Guttefotball har tydeligvis 

10 000 kr på denne kontoen, styret er usikker på hvor disse pengene 

kommer fra.  

▪ Styret ser ikke behovet for at Guttefotball skal ha en egen konto  

▪ Hvis de skal midler fra Erudio bør dette gå gjennom Erudio 

▪ Det er Erudio(-styret) som har hovedansvaret, spesielt om noe 

skulle gå galt  

▪ Hvis det er slik at pengene er på en privat konto betyr dette at 

privatpersonen i teorien kan stikke av med pengene 

▪ Det blir ønsket et møte med Guttefotball  

o Styret ønsker å lage retningslinjer for undergrupper om hvordan de skal 

driftes/styres. Skal legge frem vedtektsendring ved allmøtet.   



- Camisa/Medlemsgenserne 

o Løste seg veldig bra! Møtte en veldig hyggelig mann på Camisa som fikset 

alt. Tok bare 1 år.   

o Vi kan begynne å selge genserne 

▪ Vi husker ikke helt prisen, skal finne ut av det 

▪ Camilla skal hente dem på fredag 

▪ Det kan være premie på immballet! 

8. Arrangementansvarlig 

- Generell oppdatering 

o Immballet:  

▪ Nå på fredag. Dørene åpner kl. 19:00, vi går fra Lille London ca. 10 

på. Middag kl. 20:00. Dessert 21:30-22:00 isj.  

▪ Tror alt er på stell 

▪ Vi blir over dobbelt så mange som i fjor(!) 

▪ Retningslinjer til styret: kos dere 

• Unntatt dere som skal holde taler  

▪ Skal legge ut viktig info og promo-videoer i løpet av nærmeste 

fremtid 

• Takk Ole Harald og Lars <3 

o Åre: 

▪ Har fått anslag for buss til Åre, blir litt dyrere enn i fjor, men 

hyttene er litt billigere, så blir isj samme pris som i fjor. 

o Halloweenfesten 

▪ Blir på Halloween (en torsdag) 

• Eller samme som Samfundet sin fest? 

▪ Åpen for samarbeid med andre linjeforeninger  

• Mulig samarbeid med Spanskrøret og Realfagskjelleneren? 

▪ Mulige lokaler: Dragvollkjelleren eller Lille London 

9. Redaktør 

- Generell oppdatering 

o Har hatt første møte og laget en plan for utgaven. 

o Har fått to nye medlemmer  

o Utgivelse blir 6. november 



o FUL støtter med inntil 8000 kr per utgave 

o Den nye utgaven kommer til å (offisielt?) presentere Erudio-

strikkegenseren (ikke med oppskrift, men med bilder og QR-kode til 

oppskrift) 

o Skal søke om kaffe fra SiT til standen  

10. Grafisk ansvarlig 

- Generell oppdatering 

o Går fint  

o Blitt litt ball og sånn 

- Adobe-pakken 

o Per nå betaler Grafisk ansvarlig halvparten av Adobe-pakken selv, hva 

synes styret om dette? 

▪ Siden dette er et frivillig verv og det er noe linjeforeningen er 

avhengig av, bør Erudio dekke dettet  

▪ Styret vedtar at Erudio dekker 2292 kr til Adobe-pakken (1 år) for 

Grafisk ansvarlig, fra og med 1. januar 2020.  

11. Fagansvarlig  

- Generell oppdatering 

o PRIDE var bra 

▪ Sykt bra oppmøte 

o Quizene går kjempebra 

o Har sagt ja til å bli med på et arrangement med SALT og Spanskrøret med 

Fattig student, men kun hvis FUL dekker alt 

12. Faddersjefer  

- Generell oppdatering 

o Lite å si, lite å gjøre 

o Bare noen småting som må ses over 

13. Informasjonsansvarlig  

- Generell oppdatering 

o Skal ha Snapchat-filter til immballet  

▪ Kanskje  

o Skal bytte banner på Facebook  

o Skal få inn SiT-logoen på hjemmesiden [dette ble gjort på styremøtet] 

o Skal legge til nye komitémedlemmer på hjemmesiden 



▪ Komitéledere må spørre medlemmene sine om de ønsker å bli 

navngitt på hjemmesiden 

- BliLærer-Facebook  

o BliLærer-Instagramkontoen skal bli Facebook-side hvor Erudio, SALT og 

Spanskrørets arrangementer kan bli promotert 

o Er litt usikre på hvordan dette skal foregå i praksis 

o Kan bli en overflod av promo/info/reklame for våre medlemmer hvis det er 

dem det er rettet med 

o Kan være bedre å poste om arrangementer i ettertid 

o Vi ønsker generelt mer info 

14. Eventuelt  

- Ny semesterkode for kontoret v/Alle 

o Ny koden blir ### 

- Komité- og æresmedlemdalje v/Nestleder 

o Kan være med på å skal bedre linjeforeningskulturen  

o Komitédalje er mest ønsket 

o Kan bestilles sammen men jub-daljene  

o Styret stiller seg positive til komitédalje 

o Jubkom bestemmer når vi bestiller, slik at vi får bestilt alt sammen 

- Førstehjelpsskrin for Fotball v/Informasjonsansvarlig  

o Guttefotball har ikke førstehjelpsskrin, er det penger til dette? 

▪ Guttefotball har luftet dette tidligere og hadde penger til det, men 

virker som om de skal bruke pengene på noe annet 

▪ Penger til førstehjelpsskrin kan søkes via SiT neste år, hvis dette er 

ønskelig av aktivitetsgruppene  

- Neste møte v/Leder 

o Søndag 13. oktober kl. 17:00-19:00 

Møtet blir hevet 17:55 

 


