
Møteinnkalling                        Møtesekretariat: Joakim Karna 

Til: Styrerepresentantene 

Om: INNKALLING TIL STYREMØTE tirsdag  24.10.2017 

Møtetid: Kl. 16.00 – 17.30 Møtested: Moholt ; JB10 

Signatur: Leder Erudio; Elise Toft/sign./ 

Saksbehandlerne i Arr.kom møter ved noen av sakene etter særskilt avtale med Erudioleder. 

NB: Alle faste styremedlemmer har møteplikt og gir beskjed om forfall til leder. Saksdokument 

tilsendes de faste representantene. 

 

SAKSLISTE 

63/17-18 INNKALLING, REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 

Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

• Godkjennes av styret 

Godkjenning av innkalling og saksliste ved dagens styremøte 

• Kom sent, men alle har fått sett på den. Styret godkjenner.  

 

 

 

 

 



64/17-18 Arrangement 

Tur til Åre v/ Hanne 

• Solgte ut på ett par timer 

• Ingen som har trekt seg så langt 

• 5 personer på venteliste  

• Vi må:  

• Estimere hvor mange vi tror kommer til å trekke seg 

• Lage rominndeling.  

• Legge ut en liste på arrangementet med oversikt over hvem som har betalt/ikke betalt 

og hvem som er medlem/ikke medlem  

• Det er bindene påmelding til arrangementet, men:  

• Folk kan trekke seg før 10. novemember, som er påmeldingsfrist.  

• Hvis noen trekker seg etter 10. novemebr må de gi plassen til noen andre, hvis ikke er 

de pliktige til å betale kostnadene selv.  

Halloweenfest v/ Hanne 

• Rom er reservert:  

• JC12 - kapasitet på 100 personer. Kan ikke reserveres til seinere enn 23.00, men vi 

tror vi kan være det lenger.  

• Gang nede: haunted house  

• Auditorium JB2: inngang - utgang.  

• Hanne skal hatt møte med Lipton og Teaterlosjen i morgen (onsdag 25.10, klokken 

17.00), for å snakke om pynting, aktiviteter etc. 

• Hanne skal også snakke med Børre om høytalere fra kjelleren.  

• Hanne har sendt melding til Campus Moholt til bruk av fellesareal: de har sagt at dette 

det er greit med bruk av fellesareal, så lenge de får kopi av skjenkebevillingen.   

• Hanne har snakket med drift på moholt om styring av heis (den stopper av og til) og 

lys.  

• Hanne har laget innkjøpsliste, men vi har mye pynt i fra i fjor. Det som må kjøpes inn 

er: sorte søppelsekker.  

• Festen er åpen for de som ikke planlegger å dra på Samfundet/byen, Hanne blir igjen 

på Moholt.  



Spørsmål:  

Arja: spør om Hanne trenger hjelp til pynting 

Hanne: tror det, skal høre med folk på møtet i morgen (se kommentar lenger oppe). Hanne vil 

være tilgjengelig fra 14 og utover. Lipton vil også være tilgjengelige fra 14 - 16. Teaterlosjen 

kommer senere på grunn av universitetsopplegg.  

Elise: pynting - har teaterlosjon props? 

Hanne: tror det, så vi trenger ikke bruke penger på props.  

 

 

Kommentarer: 

Elise: viktig at alle linjeforeningene bidrar mtp økonomi.  

Elise: vi kan henge opp lapper i lokalet med søppel og pant, så folk hjelper til å rydde 

underveis.  

Hanne: hvis dere har noen innspill til møtet i morgen eller har lyst til å bli med er det bare å si 

ifra.  

Quiz 

• Planlagt å ha 22. november? 

• Hanne er i dialog med Ida fra Spanskrøret.  

Julekos 

• 2. desember eller noe? 

• På Moholt? 

• Ingen har eksamen på søndag, så vi håper folk vil komme 

• Det vil bli kos med grøt, film, quiz eller lignende.  

Kommentater: 

Are: vi kan ha åpent kontor på Moholt den dagen, og tilby gløgg eller lignende.  

 

 

 

 

 



Jubileumskomiteen v/ Arja 

• Medlemmer: Molly Eilertsen, Charlotte Tandberg og to fra spanskrøret + Ferdinand.  

• Arja har sendt mail til FUL om hva vi kan forvente å få i støtte til ett slikt arrangement 

• Planer om å få mye slik at vi kan presse ned billettprisene mye.  

• Ønsker å gjøre det til en inntektskilde, så vi slipper å gå i minus.  

• Foreløpig dato: lørdag 17. mars  

• Ingen andre linjeforeninger har satt av denne datoen 

• Daljekonkurranse: medlemmene kan designe jubileumsdaljen.  

• Foreløpig sett på Scandic Lerkendal til ball og Nidelven Klubbhus  (6500 kr - trenger 

ikke vaske) til vors.  

• Mat: tapas 

• Arja og de tenker at det ikke trenger å være så seriøst.  

• Trenger:  konferansierer, pynt etc.  

Sprøsmål: 

Jan Pål: hvor ligger klubbhuset? 

svar: ved Nidelven, det vi har vært før.  

Elise: skal det være vors og nach 

Arja: vors for styrene, nach for alle.  

 

Kommentarer: 

- Vi kommer til å trenge buss hvis vi skal være i Nidelenven IL klubbhus 

- Det går fint å gå fra Nidelven IL klubbhus til Scandic 

→ konklusjon: delte meninger om tilgangen til Nidelven Klubbhus  

 

 

 

 

 

 

 

 



Deltudio v/ De som var til stede 

Kommentarer: 

• Are: det var veldig koselig. God mingling, og tror de i Delta koste seg. Vi dro til 

Realfagskjelleren.  

Spørsmål: 

• Jan Pål: er dette noe vi kan gjøre flere ganger 

• Alle: enighet om at vi kan gjøre det igjen.  

→ Jan Pål erklærer det som suksess.  

 

65/17-18 Økonomi 

VIPPS v/ Elise  

• Hvis vi skal ta betaling fra vipps → DNB tar 1,75% av beløpet 

• Har vi en utgift vi skal be folk om  må vi medberegne dette i summen - slik at vi 

ikke går i minus. F.eks. billetter osv.  

• Betalingsmåte: gå inn på VIPPS → Betal. Har du gjort det en gang vil den ligge oppe 

på betalingslisten din.  

• Nummer: 111212 

• Det er koblet til Elise sitt personnummer: fra admin portalen kan Elise legge til andre. 

Den er også knyttet til ledermailen.  

•  

66/17-18 Erudiostyret 

Redusere antall styremedlemmer fra neste år? v/ JP 

• For å gjør arbeid mer effektiv og bedre 

Forslag til endringer ved Jan Pål: 

• Nestleder og referent slåes sammen → ser ikke noe problem i dette, da begge 

stillingene har såpass lite arbeid hver, og det kan være mer gunstig å slå dem sammen.  

• Leder av valgkomite: droppe denne stillingen → enten:  



• Gi ansvaret til styret: styret må i lag samarbeide om valg og promotering  

• Gi ansvaret til arrangementskomitten og behandle det som ett arrangement.  

• Økonomiansvarlig: består 

• Elise: føler hun ikke har hatt kontroll inn mot økonomien, men synes at stillingen skal 

være der og at den skal være separat fra ledervervet. Samtidig ønsker hun mer innsikt, 

og at posten må ryddes opp i.  

• Informasjonsansvarlig: består 

• Elise: synes at hvis vi får inn en info.ansv som kan grafisk design, hvis ikke ønsker 

hun en grafisk designer i styret → for det trenger vi hele tiden.  

• Arrangementsansvarlig: består 

• Fag.kom:  

• Arja: Quiz kan ligge hos fag.kom? 

• Kjelleransvarlig: Jan Pål er usikker - ber om diskusjon 

• Elise: den vil driftes i lag med andre fra Dragvoll, den kommer til å ha et kjellerstyre. 

Styret tar avgjørelser sammen.  

• Cathrine: kan vi ha en kjellerrepresentant i arrkom 

• Are: hvordan blir det med hvem som har ansvaret da? Hvis det blir lagt til arr.kom blir 

det kanskje litt for mye for arr.kom? 

• Jan Pål: hvis man har et styre i kjelleren, må uansett kjellerfesten vi arrangerer innom 

arrkom. Hvor hensiktsmessig er det at noen andre arrangerer fest for Erudio? 

• Elise: arr.kom har en fulldrifted komite som kan ta på seg oppgaver. Det er ikke mye 

jobb, fordi det er et kjellerstyret som styrer kjelleren, så en trenger kun å gi beskjed 

om at en vil ha fest det og arrangere den.  

• Arja: logisk at det skal ligge hos arr.kom 

• Grafisk ansvarlig: egen stilling  

• IT-ansvarlig: egen stilling? 

• Aktivitetsansvarlig: Amalie får veldig sjeldent henvendelser, og gruppene har ikke 

ønsket å gjøre noe mer ut av det gjennom styret. Tror ikke det er noe stort behov for en 

aktivitetsansvarlig. Styret tenker at aktivitetene heller kan ha en kontaktperson i styret.  

 

• Ikke gunstig å ha it og grafisk sammen.  

• Outsource folk til å hjelpe oss med nettsiden og betale for det 

• Skille info fra info (sosiale medier) og Ugleposten 



• Opprette den mediekommite? ansvar for grafisk, it og sosiale medier 

• komiteer: vi er avhengig av hvor bra vi klarer å rekruttere.  

 

Forslag til stillinger fra 2018:  

• Leder  

• Nestleder 

• Økonomiansvarlig 

• Arrangementsansvarlig 

• Fagansvarlig 

• Informasjonsansvarlig: it drift og sosiale medier  

• Redaktør 

• Grafisk ansvarlig 

• Faddersjef 

• en vs to faddersjefer?  

• Arja: følte hun ikke hadde nok kontroll til å la folk hun ikke kjenner så godt ta mye 

ansvar. Og det var mye arbeid for en person. Det er også ofte bedre å være to om ting 

som skjer, enn å være alene og ikke ha noen å stå sammen med. Og det var vanskelig å 

lede fadderkomitten alene.  

• Elise: stiller seg positiv til at det skal være to faddersjefer - men det er viktig at en har 

en dynamisk duo som kan samarbeide godt sammen.  

• Cathrine: bytte ut faddersjef med representant fra 1. klasse etter fadderuken? 

• Arja: hva gjør vi hvis ingen stiller?  

• Elise: da er det ikke noe vi kan gjøre med det. Og styret til fungere bra med de som er 

der.  

• Cathrine: velge faddersjef tidligere? rundt oktober f.eks.  

• Elise: faddersjefene trenger innspill fra styret  

• Hanne: lyse ut vervet nå? 

• Elise: vi kan legge til medlemmer når vi trenger i følge vedtektene, men er det lov å 

lyse ut faddersjef? 

 

 



VEDTAK: styret vedtar følgende forslag til dannelse av nytt hovedstyre fra og med våren 

2018:  

• Leder  

• Nestleder 

• Økonomiansvarlig 

• Arrangementsansvarlig:  

• Fagansvarlig: fagarrangementer og quiz 

• Informasjonsansvarlig: it drift, hjemmeside og sosiale medier. 

• Redaktør: Ugleposten  

• Grafisk ansvarlig 

Utenfor hovedstyret: 

• Faddersjef: blir med i styret fram til avsluttet fadderperiode. Kan fremdeles bli med på 

sosiale aktiviteter med styret, men er ikke formelt sett en del av hovedstyret lenger, og 

deltar ikke lenger på hovedstyremøter.  

VEDTAK: Åtte (8) av elleve (11) stemmeberettigede styremedlemmer er til stede, og 

samtlige åtte (8) styremedlemmer stemmer for vedtaksforslaget.  

 

Sidekommentar:  

→ Elise ønsker at vedtektsendringer skal være klar.  

 

Planen fremover mot generalforsamlingen v/ Gustav 

- Tar det opp på neste møte.  

 

Fadderuke 2018 v/ Elise 

• Ta det opp på neste møte.  

 

 

67/17-18 Eventuelt 



Julekort v/Arja: Arja kaller inn til juleverkstedkveld med styret.  

 
To do list:  

 
Elise:  

• Sjekke opp i vedtektene om vi kan velge faddersjef nå 

 
Hanne: 

• Snakke med Børre om høytalere fra kjelleren 

• Kjøpe inn sorte søppelsekker 

• Estimere hvor mange som kommer til å trekke seg fra åretur 

• Lage hytteinndeling for Åretur.  

Arja 

• Inviterer til juleverkstedkveld.  

 


