
Styremøte i Erudio: 22.08.17 
Sak 1: Godkjenninger 

- Alt godkjent 
Sak 2: Fadderuken 

• Infomøte og immatrikuleringsdagen gikk veldig greit 
• Misforståelse mellom Wildside og The Mint 
• Bar-til-bar 

- Noen utfordringer i forhold til reglene på lokalene  
• Trønderfesten, fagkos og togafesten gikk også bra, mye folk og regn på togafest 
• Nederlag i årets lektorleker  
• Temafest i dag 
• Rask-fest og turnering 

- Arja har snakket med Artur i Lektur 
- Formålet er å ha en dag hvor aktivitetene til Erudio presenteres til nye 

fadderbarn. Aktivitetslederne er redd for at det skal bli et dårlig inntrykk av 
aktivitetene i Erudio siden det kan bli mye trykk på hver av aktivitetene  

- Fadderne skal være med 
- Vi må fokusere på å gjøre det beste ut av det 
- Forslag om reserveløsning om friorganisering rundt aktivitetene (?) 
- Planen blir å kjøre dagen som normalt og satser på at det ikke blir overpress 
- Se oppdatering rundt saken lenger ned 

• Hybel-til-hybel 
- Bør gå greit – ikke noe spesielt opplegg rundt dette 

• Faddernes hyllest 
- Fikk ikke leid lokalet så det blir på Samfundet og vi har Bodegaen til 21:00 

Sak 3: Arrangement 
• Ball 

- Fellesvors, Fjordgata 30 oppmøte 16:30 08.09.17 så går kvelden videre til 
Banksalen 19:30  

- Studentpriser på drikke  
- Invitasjoner er blitt sendt ut til andre eksterne 
- Billettsalg? Vi henger litt etter når det gjelder salg 
- Vipps og overføring på konto, setter opp en liste og stand på Moholt på torsdag 
- Legge ut informasjon nå, lage et arrangement på Facebook og SoMe kommer i 

løpet av dagen 
- Ting vi må få skaffe: 

o Edruvakt, fotograf, pynt, ballonger 
o Skal vi rekruttere internt eller eksternt? Forslag om å høre med Delta 
o Skal vi rekruttere fotograf internt eller eksternt? Forslag om å høre med 

fotogjengen på Samfundet 
o Toastmaster som kan være en dirigent for kvelden å gi en god struktur. 

Forslag om å spørre noen i Teaterlosjen 
o Forslag om herrenes og damenes tale holdt av førsteklassingene 
o Tale fra lederen av Erudio 
o Forslag om å skaffe noe underholdning i form av enten musikk, bilder 

eller annet. 



- Har søkt om skjenkebevilling for cirka en og en halv uke siden, men ikke fått 
godkjenning enda 

- Kjellerpriser og salg av øl, cider, vin 
- Medbrakt kan ikke være over 21% 
- På etterfesten bruker vi kontanter 
- Enighet om å ikke gi ut æresmedlemskap siden det er et immatrikuleringsball 

og fokuset er rundt førsteklassingene 
• Tilbakemelding 

- Quiz oftere, flere fester, lite synlig  
- Opptak til arrkom får de vite noen dager før ballet 
- Åretur har vi 120 plasser og er fra 21.01.18 til 25.01.18 
- Sted er klart, men transport er ikke det 

• Kommende 
- Møte m/ O’Learys om en mer permanent avtale  
- Forslag om å arrangere fellesvors før store arrangement under UKA? 
- Halloweenfest 

• Fagarrangement m/ Erudio og Spanskrøret 
- Felles foredrag om vanskeligstilte elever den 27.09.17 og eventuelt lokalet blir 

muligens på Gløshaugen 
- Fordel å ha det på et eksternt ikke-skole lokalet, og det kan fort føles ut som 

skolerelatert  
- Forslag om å kunne høre med noen i Redaksjon om de kan stille med noe enkelt 

grafisk design til arrangementet 
Sak 4: Økonomi 

• Status 
- Vi har cirka 38000,- disponibelt akkurat nå, men det har gått ut litt mye nå i de 

siste ukene 
- To av sponsorene for fadderuken har ikke betalt ennå. 
- Børre skal lage en faktura og sende til dem 
- Foreløpig regnskap er ført og Børre kan vise det frem på neste møte 

• Salg av medlemskap 
- Nye kort er blitt designet, og spørsmålet er hvor mange er det vi skal bestille? 
- Pris på kort er avhengig av hvor mange kort vi skal bestille 
- Snittpris på 0.80 til 1.5,- per kort 

• Viktig beskjed fra Elise 
- Inkassovarsel ble sendt til en tidligere leder til Erudio 
- Alt som bestilles og har noe med økonomi å gjøre skal sendes kopi til Børre, 

Elise og Jan-Pål 
Sak 5: Evt 

• Rutiner for kontorbruk 
- Vask opp kaffekopp, annet utstyr og ta ut kontakter 

• Trondheim Pride 
- Erudio har meldt seg på Pride  
- Alkohol og rusfritt arrangement  
- Forventes at vi i styret stiller oppe siden det kan være få fra linjeforeningen 

som møter opp 
- Forslag om å pynte fanen og Knølle 
- 16. september 



• Bruk av bilder fra MIFF 
- MIFF har brukt bilder av Erudio  
- Bildet ble brukt som illustrasjonsbildet på Facebook-innlegg og på MIFF sine 

nettsider 
- Are skal ta kontakt med MIFF for å høre med dem om de kan bruke et annet 

bildet 
• Fiksing av Knølle 

- Vasking, fiksing og rensing av Knølle 
• Kalvskinnet 

- Flytting ned til Kalvskinnet etter jul? 
- Are kan forhøre seg om kontor på Kalvskinnet 

• Game of Thrones 
- Forslag om visning til Game of Thrones episode, åpent arrangement med 

snacks, chips og brus 
- Neste mandag 

• Mer interne styregreier 
- Forslag om mer interne styreting, både alkohol og ikke-alkohol relaterte 

arrangement 
• Egon m/ Spanskrøret 

- Invitere styret i Spanskrøret til lunsj med oss 
• Lektorjubileum 

- Are har snakket med Spanskrøret og de savner også noen arrangement med oss 
i fellesskap 

- Forslag til felles jubileumsfeiring med Spanskrøret (13. År) 
• Erudiotavle 

- Vi har fått egen tavle for å henge opp ting på Dragvoll 
- Forslag om å legge ut bildet av tavlen og kontoret slik at nye medlemmer vet 

hvor det er 
• Ugleposten 

- Innlegg fra Joakim og Elise 
- Møte i neste uke med redaksjon 

• Postkasse 
- Forslag om å skaffe oss en postkasse for generelle forslag  

• Jentefotball 
- Problemer internt på jentefotball-laget 
- Forslag om å foreslå nytt valg om ledelsen 
- Lav interesse inne i gruppen  
- Fin måte å starte semesteret på med valg/lagmøte  

• Aktivitetsdagen 
- Informasjonsflyt og engasjere massen 
- Lektur vil flytte dagen 
- Enighet om å flytte dagen til senere 
- Klargjøre konsekvensene av at vi må avlyse arrangementet 
- Forslag om at Elise kan ta kontakt med dem hvis det skal være ønskelig 

• FUL 
- Vil møte med oss og ny leder er Jan Frode Hatlen 
- Legge det til før praksisen til 3.klassen 

• Kontorvakt 



- Forslag om å ha en time i uka hvor de kan være på kontoret 


