
Styremøte i Erudio: 25.09.17 
Sak 1: Godkjenninger 

- Alt godkjent 
Sak 2: Kjellerdrift 

- Børre blir uformelt kjelleransvarlig, og offisielt økonomiansvarlig 
- Møte på onsdag med ”Redd-Kjellerne” og SiT.  
- Vanskelig med oppstart av kjellerne grunnet skjenkebevilgning  
- Nytt kjeller-styre i oktober 
- Kjellerne som Dragvoll-kjelleren skulle egentlig ha blitt ryddet, og Børre lurer på om 

det kan være noe som styre kan hjelpe til med.   
- Mer svar kan forventes etter møtet på onsdag 
- Noen linjeforeninger har startet med kjellere allerede 

Sak 3: Arrangement 
- Immball: 

o Ballet gikk veldig bra, og mange flotte tilbakemeldinger fra både 
Erudiomedlem og eksterne styrer 

o Spybot fra Banksalen 
- Pride: 

o Neste år kan vi spørre om å gå med UDF og Pedagogstudentene 
o Elise gjorde en god jobb med å kjøpe inn stasj og pynt 
o Større oppmøte enn forventet 

- Quiz: 
o 30,- for ikke-medlem 
o Kan være sannsynlighet for at flere kjøper medlemsskap siden vi nå har kort 
o Hanne kan se på medlemslisten i kveld 
o Enighet om at vi tar betalt for ikke-medlem 

- Tjora: 
o Ble veldig fort fullt opp 
o Hjelper at det er med Salt og Spanskrøret 
o Mange i medlemsmassen vil ha fagarrangement  

- Halloween: 
o Ting som må gjøres; søke om skjenkebeviligning og booking av rom 
o Mange ønsker samme opplegg som sist 
o Siden arrangementet er på campus så kan det være en fallgruve for enkelte 
o Barnehagen på Moholt er mest sannsynligvis opptatt eller utleid 
o Samfundet, siste helg i Oktober er H-helg i UKA så dermed blir det ingen 

Halloween-fest.  
o Det å være på campus kan ha motsatt effekt på en fest, og det er begrenset av 

hva man kan gjøre ut av et klasserom på Moholt.  
o Flere linjeforeninger som var med på Halloween-fest 
o Forslag om at man kan bruke annet Campus nærmere byen 
o Dato: helgen før Halloween 
o Det kan bli en bra fest på campus om man har lyd og lys.  
o Forslag om å bruke Kalvskinnet eller Sukkerhuset.  

- Jule-relatert arrangement: 
o Lørdag 2. desember 
o Julequiz, film eller julegrøt  

- Arrangement relatert til UKA 



o Hadde vært gøy, og men det kan være vanskelig å gjennomføre 
o Det meste er allerede utsolgt til UKA 

- ”Bare-en-vanlig-fest” 
o ”Bring your own beverage”  
o Forslag om å selge egen drikke 
o Forslag om å bruke Fjordgata 30 som lokalet til denne festen eller Halloween-

festen 
o Morsommere lokalet på Fjordgata 30 
o Forslag om å ta CC i døra på en slik type fest  
o Plassbegrensingen på Fjordgata er 70stk 
o Om vi skal selge noe så har de ikke lov til å ta med medbragt drikke 
o Forslag om å bruke Sukkerhuset.  
o Alle kan tenke på lokalet som kan være passende i fremtiden.  

- Søking om skjenkebevilgning 
o Må vi søke hver gang om skjenkebevilgning til hvert arrangement 
o 18/20-årsgrense  
o Alkohol-loven 
o Tar mye tid og stress å ordne med det så vi bør finne ut av hva vi bør forholde 

oss til når det gjelder salg v. drikking 
- Åretur: 

o Det går fint, fått tilbud om busser og sendt mail til dem 
o 30000,- for busser 
o Thorleifsbusser 37,5k, i fjor 34,5k  
o Charterbusser, 34,5k  
o 120 Hytteplasser og pr.person koster det 800,-  
o Forslag om å ta 850,- siden vi har ekstra å bruke om det skulle skje noe 
o Det kan fort bli mange røde tall i regnskapet slik at vi bør ha noe 

slingringsmonn  
o Det som må være med i arr-info: Bindende påmelding og spesifisere at alle er 

ansvarlige for egne handlinger   
Sak 4: Økonomi 

- Kjapp gjennom med økonomi fra Børre: 
o Nedgang på 4000,- siden årsmøte 
o Minus -2200,- på Fadderuka (men det stemmer ikke siden det er noen fakturaer 

som ikke er gjort opp) vi er egentlig 4000 i +  
o PR; 716,- 
o Faglig: 4800,-  
o Diverse: 289,-  
o Depositum på Åretur 
o Kassen er ikke telt opp ennå 
o 52000,- som vi skal ligge an til å ha disponibelt etter penger har kommet inn 
o Vi bør følge budsjett så godt som mulig å tenke på at det skal være igjen 

penger til neste styret og i framtiden 
- Vippskontoen: 

o Vippskontoen er snart klar og er oppført som organisasjon 
o Den har blir ført opp på Elise sin DnB-konto noe som det ikke skal 

- Salg av medlemskort 
o Ta med medlemskort på arrangement fremover.  
o Står i vedtektene at man må være medlem for å kunne delta på arrangement 
o Bør få mer medlemsfordeler slik at det er verdt å være medlem 



o Vi må få ordnet opp i listene slik at vi kan se hvem som er medlem 
o Få i gang informasjon om Vippsing slik at det er tydelig  
o Kontortid på torsdager når det er pedagogikk på Moholt 
o Alle bør se på kalenderen sine og finne ut når man har tid 

Sak 6: Evt 
- Fiksing av Knølle 

o Knølle hadde en liten oppussing før Pride, men det er fremdeles noe små 
kosmetiske feil som bør fikses 

o Forslag om at de som har kontorvakten kan gjøre dette 
- Ny Google-konto 

o Ingen løse dokumenter på Driven 
o Alt bør ligge i mapper 
o Alle har tilgang til den og skal kunne legge inn dokumenter 
o JP er Google Drive sjef 

- Valgkomité 
o Vedtektene spesifisere at vi skal ha en valgkomité  
o Få med folk som kan være med i styret og kan passe i postene 
o Forslag om å ha intervjuer med oss i styret, og informasjon om vervet 
o Antall medlemmer i styret: trenger vi alle de postene som vi har nå 
o Vanskelig å delegere oppgaver og tid 
o Fastslå regler for faddersjefer hvilken rolle de skal ha etterpå 
o Alt dette bør være på plass slik at er klart til valgkomiteen 
o Dato for generalforsamling, før eller etter Åre-turen 
o Gjøre generalforsamlingen til mer av en event eller en greie.  
o Skapt blæst rundt det på Åre og i Ugleposten 
o Stand på Dragvoll   

- Oppdatering fra Are om Ugleposten 
o UKE 47, 21.Nov 
o Solgt 5000,- i reklame og 8000,- i ILU sponsormiddel  
o 11-12k som vi sitter igjen med tilslutt 

- Lektorjubileum 
o Felles jubileum med Spanskrøret 
o Senvinter/vår 2018 
o Starte med kommunikasjon 
o Forslag om å lage en felles jubileumskomite 
o Are har samtale med de som trengs å involveres i chat 

- Kaffe med Spanskrøret 
o Kaffe på kontoret til Spanskrøret kl: 1600 i morgen 

- Deltudio-date 
o 20.oktober, Delta-date 

 
 
 
 


