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Styremøte i Erudio: 23.09.18 
 
Sak 1: Godkjenninger 

- Sett arrangementsaker lenger bak i saksliste, ellers så er alt godkjent 
 
Sak 2: Fagansvarlig 

- Evaluering av Pride 
o Muligens slått rekord i hele Trondheim, ekstremt godt oppmøte på PRIDE i år 
o Erudio stilte svært sterkt i år også, men en del gikk av ettersom ruta stoppet 

ved Brattøra 
§ Været spilte også en faktor i dette da  

- Evaluering av Praksisseminar 
o Fagkom fornøyde 
o Burde vært bedre oppmøte, men målet om å gjøre praksis enklere for minst 

en person lettere ble nådd 
o Vi burde hype mer fysisk opp om det neste år 
o Viktig at det ikke er en arena der man kun klager og kritiserer ILU 

- Oppdatering  
o Førsteklasse-seminar på tirsdag, og onsdag er quiz  

 
Sak 3: Faddersjefer 

- Generelt 
o Mestparten av arbeidet er ferdig, bare noen penger som fremdeles ikke har 

kommet inn, men dette må vi få info fra Are om økonomien.    
- Førsteklasse-seminaret 

o Virker som det er stor interesser for det blant medlemmene 
o Enkelte fra styret som skal snakke på seminaret  

 
Sak 4: Arrangement 

- Evaluering av immballet 
o Tilbakemeldingene fra arrkommedlemene er at det var hyggelig, men det var 

lite folk 
o Bra balanse mellom aktiviteter og mingletid  
o Folk likte at talene var under maten 
o Noen mente prisen var litt høy i år 
o Økonomisk sett så har vi gått i null  
o Kort oppsummert; ballet var en suksess 

- Åretur 2019 
o Mye hyping i år, slik at flere vet nøyaktig når billettene blir lagt ut 
o Bruk av snapchat 
o Thorleifs har gitt oss et bussforslag, tre busser 430000,- , men om vi stopper 

på Storlien så blir det cirka 390000,-    
 

- Generelt 
o Lagt ut en poll, om hvilken fest medlemmene vil ha i framtiden 
o Valget står mellom; Harry Potter-fest, Oktober-fest og Halloween-fest 
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o Det blir nok en del Oktoberfester nå framover i byen 
o Halloweenfesten blir som planlagt, og at det blir et lukket arrangement med 

påmelding. Slik at vi kan ha med medbrakt drikke. Det blir som et vors, siden 
det blir samme dagen som det som Samfundet har.  

o Det blir kanskje en Harry Potter-fest i slutten av November, og Oktoberfest 
blir nok litt sent å planlegge nå.  

o Planlegger også å ha en kveld på aktivitetshuset nå i uke 40  
 

Sak 5: Redaktør/Grafisk 
- Oppdatering 

o Redaksjon hadde møte sist torsdag, og vi fikk et nytt medlem 
o Det blir nok en utgave som er preget av praksis 

§ Blir anmeldelse av spill, og årsberetning  
§ Kontaktet Michael Gary for å skrive om utveksling 

o Utgivelsen blir 23.november, på Dragvoll.  
- Squarespace 

o Snart klar til lansering, alt av bilder er der og mangler bare en liten seksjon-   
Sak 6: Økonomi 

- Erudio-bankkort 
o Vi har fått en egen brukskonto, og vi kommer til å ha en viss sum på denne 

kontoen. Det er bare et kort, og planen er at de skal brukes til enkle innkjøp; 
snacks, mat og drikke etc. Større utgifter skal fremdeles betales via 
nettbanken.  

o Det kommer til å ligge på kontoret, MEN man må melde fra til Are om når du 
bruker det, og hva det er det skal brukes til samt kostnad. Husk kvittering!  

Sak 7: Eventuelt 
- Studentaksjon 

o VIVAS linjeforeningen for fornybar energi 
o Miljøfokus  
o Opplegget går ut på at LFer får tildelt et område, og det blir en slags 

konkurranse om hvem som greier å samle mest søppel.  
o Det er en bra ting å være med på, men det kan være vanskelig å engasjere 

medlemsmassen 
o Hanne sender mail for videre info 

- Fastsettelse av møtetidspunkt 
o Enten at vi fastsetter en fast dag og holder oss til den, ELLER at vi fastsetter en 

etter vært møte 
o Enighet om å gå for alternativ 2 
o Onsdag 10.okt 

- Lage fellesaktivtetskalender for Erudio 
o Enighet om at vi oppretter en kalender med alle arrangement som skjer i 

Erudio 
- Allmøte 

o Valgukene og studentdemokratiet 
o Angående vår generalforsamling, så kan det være lurt å kjøre det samtidig 

som valgukene sammen med HTV 
o Noe opprydding i vedtakene som bør gjøres i forkant av generalforsamlingen 
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