
 1 

Styremøte i Erudio 26.04.18 
Sak 1: Godkjenninger 

- Alt godkjent 

Sak 2: Arrangement 

- Rapport av Jubileet og Studentpils 

o Mye positivt, litt kort styrevors  

o Ta lokalet ned i Midtbyen til styrevors neste gang 

o Rydding gikk veldig treigt på ballet på Losjen, og noen av gjestene begynte å 

rydde med 

- Resultater fra spørreundersøkelser om ballet 

o En del tilbakemeldinger både fra Erudio, Spanskrøret og eksterne 

o Misnøye med Losjen som lokalet, dessertsystemet og jakkesystem 

- Generelt fremover 

o Volleyball med SALT, var kun for styret – og ikke hele Erudio 

o Felleseksamensfest med SALT, og de har samarbeid med Studio 26 

o Åretur 2019  

§ Ha det i en helg, for å unngå at folk skal gå glipp av obligatorisk 

forelesning  

o Eksamensgrill  

o Immball 2018 

§ Ser bra ut i forhold til budsjett  

§ Opplegg med fokus på inkludering 

§ Lederens tale, damenes- og herrenes tale 

§ Kåring av konge og dronning  

§ «Oppdragslek» med lapp under asjetten  

- Studentpils 

o Folk kommer på festen, men ikke på mindre arrangement  

Sak 3: Fagansvarlig 

- Rapport fra Quiz 

o Gikk bra – og gode spørsmål 

o Gjennomsnittlig oppmøte slik som det har vært i år, og mange gjengangere 

men også nye cirka hver gang 
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o Fellesquiz m/ Spanskrøret 9.mai og da har vi mest sannsynligvis hele 

overetasjen   

- Oppdatering om tiden fremover 

o Rosakompetanse, neste onsdag 02.05.18 

o Booket et nokså stort auditorium og derfor blir det gratis pizza på arrangement 

for å lokke folk til arrangementet 

o Søknad om støtte til FUL 

o Fagansvarlig bør få bevilget mer penger fra budsjettet til neste år 

Sak 4: Faddersjefer 

- Oppdatering 

o Patrick gjennomgår plan for Fadderuka 2018 

o En del ulike aktiviteter i år, som flesketur og aktivitetsdag 

o Ny idé «fritt vilt» - fritt valg av aktiviteter med forslag fra fadderkomiteen 

o Mye tradisjonelt; hybel-til-hybel, byrebus, fagdag  

o Avslutning med felles frokost på siste dagen før utdeling av priser 

o Lektorlekene skal vinnes i år 

o En del av planene er også under planlegging fremdeles 

o Fadderkomiteen jobber meget hardt nå fremover 

- Seminarmøte for alle fadder på Gløshaugen 

o I morgen, 16-18  

o Få til noe sosialt etter møte i morgen 

- Ta kontakt med nye studenter når de får vite at de kommer inn 

o Noe problematikk med dette, rundt personvern og hvilke regler som faktisk er 

grunnlagt  

o Man bør være klar over hva som eventuelt bør bli sagt når en tar kontakt med 

fremtidige fadderbarn 

o Instituttene vil nok mest sannsynligvis ikke gi ut denne kontaktinformasjon til 

fadderbarn og søker 

o Kan være en idé å legg med et vedlegg som sendes på mail slik at folk vet hva 

de skal  

o Snakk med instituttledere, få de til å legge ut en link til nettsiden hvor det står 

et innlegg om Fadderuken 2018 og hvordan det er som ny student 

o Skilt med både ERUDIO og Lektorutdanning 



 3 

- Søknader 

o Vært i kontakt med Nattergalen, som vi har hatt et noe vanskelig samarbeid 

med tidligere fra 2017. Møte med dem neste tirsdag. Videre samarbeid med 

dem er betinget på at de faktisk betaler oss summen de skylder.  

o Sendt mail til Egon og The Mint  

§ The Mint har fått nye eiere  

o Trampolineparken 

§ Muligheter for rabattert inngang  

- Enighet om å presentere styret og komitéledere på første dagen 

Sak 5: Redaktør/Grafisk 

- Ugleposten 

o God innsats fra redaksjon 

o Ble trykket opp 210, og vi kan muligens gå ned til 180 neste år 

o Det kan ha noe å si at det ikke ble delt ut mat 

o Ble utlevert cirka 100 eksemplarer, og det kunne blitt noe bedre reklamert  

o Forslag om å legge til redaksjonen og Fagkom under aktiviteter  

- Oppdatering fremover 

o Blitt kontaktet av en professor som vil skrive et innlegg om utveksling og 

internasjonalisering til neste utgave 

- Gullbekka  

o Vant ingenting  

- Grafisk  

o Nettopp fikset banner og plakat til Rosakompetanse  

- Bruk av driven 

o Kunne blitt mer oversiktlig   

- Styrebildet  

- Fadderkomiteen har kontaktet om mulighet til å designe forside + bakside på 

programmet 

Sak 6: Økonomi 

- Oppdatering fremover 

o Godkjent søknad fra SiT, 27000,- utbetalt 

o Are gjennomgår budsjett 
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o Bevilget penger til innkjøping av kamera (5000,-), bankterminal og 

kontorrekvisita 

o Bevilget penger til å kjøpe «roll-up» som skal brukes når det er stand og andre 

opplegg som skal promotere linjeforeningen 

o Pengene kom inn på kontoen for cirka to dager siden    

-  Jubileumskomitéen 

o Foreløpig beregninger gått cirka 7000,- i pluss, men det er ikke tatt i 

betraktning noen utgifter. Så det er foreløpig.  

o Jubkom vil være ha et møte med økonomiansvarlig i Erudio og Spanskrøret 

slik at de kan snakke om at restsummen skal gå til arrangementet for både 

Erudio-Spanskrøret 

Sak 7: Nestleder 

- Opptak  

o Fordel med å ha opptak;  

§ Kan være med å hype opp linjeforening og  

§ Alkoholfritt 

§ Godt konsept fra sist gang med skole/livets-stadiet  

§ Samarbeidsprosjekt mellom fadderbarn, tema-aktiviteter  

§ Linjeforeningskulturen  

o   

Sak 8: Eventuelt 

- Kontorplass oppdatering 

o Are og Patrick hadde møte med ILU i går på Kalvskinnet   

o De virket positivt innstilt, og de vil støtte oss i denne saken 

o Fått svar fra NTNU Eiendom om søknaden dit, og det blir svar i løpet av juni  

o Forslag om å lage et skriv med argumenter for at vi skal ha kontor, og at vi får 

underskrifter fra medlemmer 

- Styregenser 

o Hanne har sendt dem mail hvor hun spurte hvor mye det hadde kostet å trykke 

opp 17 gensere, og det blir 500,- pr genser ink. mva 

o Kan være en ide å bestille et parti med standard svarte Erudio gensere, både for 

å promotere nye medlemsgensere samt at det gir redusert pris. Dette er jo noe 

som vi har tenkt på fra før.  

o Bestille opp 50stk denne gangen  
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o Fjerne/endre logo på ulike typer gensere 

§ Bør være likt på alle 

§ Enighet om Erudio, tittel og stilling + årstall 

-  SiT-møte 

o Forslag til å ha et alternativt teambuilding 

§ Type aktivitet, middag og eller lignende    

o En kveld før eksamenene begynner 

o Hanne legger ut datoer og forslag via Doodle 

- «Av-med-buksorna»-aftermath 

o Angår klagemail fra en deltaker på jubileumsballet 

o Ta det opp med andre linjeforeninger på Dragvoll, og nevne det til de lederne 

som oftest er på likt ball  

- Spillkveld m/Delta 

o Vi gav en spillkveld til Delta i gave til dem på ballet deres 

o Vi lager Doodle  

- Oppdatering av personvern-regler 

o Oppdatering av personvern-regler, og noen komplikasjoner for linjeforeninger 

o Studenttinget har sendt mail med informasjon  

o Frivilig, informert og uttrykkelig samtykke i forhold til informasjon 

o Hva opplysninger skal brukes til? 

o Hanne legger ved link til Datatilsynet.no  

- Gaver til eksterne  

o Noen linjeforeninger har ordning med at når de kjøper gaver til andre 

linjeforeninger så går det utfra budsjettet  

o Det kan tolkes som feil at vi bruker penger fra Erudio siden pengene til Erudio 

skal gå tilbake til medlem og være nyttig for dem 

- Besøk fra HTV 

o Allmøte i dag, kl 1630  

  

 


