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Styremøte i Erudio: 27.04.17 
Sak 1: Godkjenning 

- Alt godkjent 
Sak 2: Fadderukene 

• Oppdatering 
- Dagsplan er snart klar 
- Fadderfest den første tirsdagen 
- Bildefremvisning på søndag, men siste kveld er lørdag 
- Rebus for å bli kjent med Trondheim 
- Teaterlosjen har spurt om vi ville ha et arrangementet med dem, ”Trønderfesten” 

samme dag som rebusløp 
- Tenker å droppe bar-til-bar om ikke det kan foregå på Samfundet, blir den andre 

dagen 
- 20000kr fra FU, men ikke fått svar fra FUL 
- Møte med Egon og de vil ha stand på immatrikuleringsdagen inne på 

forelesningssalen 
o Vil også skrive ny kontrakt, og ha møte med Elise 
o Spons med 3000kr – men betingelsene her er litt uklare i skrivende stund 
o Interessert i reklameside i Ugleposten 

- Møte med The Mint og de vil også ha en avtale med oss  
- Nattergalen 

o De har sagt ja til sponsing uten at vi trenger å være der 
o Arja og Helene skal gå igjennom en avtale med dem 
o Ville at Erudio skal promotere Nattergalen  

- Hadde infomøte med alle fadderne i dag  
- T-skjorter 

o Ikke bruk samme som i fjor 
o Elise foreslår å bruke Norgesprofil 

• Fronting av Erudio under fadderukene 
- Knølle på immatrikuleringsdagen 
- Bruk av hashtag #Erudio på sosiale medier 
- Lage en Facebookgruppe med alle (faddere, fadderbarn) 
- På hjemmesiden 

o Legge ut bilder før og kontaktinformasjon på forsiden 
o Nettsiden kommer til å få en oppdatering over sommeren  

- Viktig at man legger en god plan for hvordan å fronte aktiviteter  
- Fadderne må huske å ikke snakke ned linjeforeningen 
- Samhold mellom fadderne er også viktig og deres syn på hverandre er med på å 

skape en god kultur 
- Leder sier noen få ord på immatrikuleringsdagen 
- Presentere komitelederne og styret på immatrikuleringsdagen 

o Forslag om å legge til informasjon om komitelederne i en brosjyre 
-    Styret er invitert på arrangement 
-    Forsalg til knuter: 

o Selfie med Knølle 
o Selfie med styremedlem 
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Sak 3: Arrangement  

• Quiz m/ Spanskrøret 
- Bra oppmøte og flere blandet lag 
- Hadde mikrofon denne gangen – liten blunder hvor svarene sto på 

PowerPointen 
- Spanskrøret syns det var positivt og har lyst å gjenta det neste semester 

• Afterski 
- Miskommunikasjon mellom Lektur og arrkom 
- Få som hadde fått med seg arrangementet, men flere en forventet kom 
- Neste gang sende ut invitasjon tidligere 
- Tilbakemeldingen var positiv  
- Arrangement på Moholt bør vi avtale med vaskepersonell at vi har tilgang til 

bøttekott med nødvendig utstyr eller å kjøpe inn selv 
- Hanne kan benytte seg av styret hvis arrkom ikke blir tilgjengelig  
- Forslag om at det bør bestemmes på forhånd hvem som rydder opp og hvem 

som vasker opp. Komiteene og styret er førsteinstans. 
 

• Mangel på aktiviteter 
- Lavterskel tilbud er etterlyst 
- Arrangement med aktiviteter m/ mingling  
- Julebord/nyttårsball 

o Vanskelig med arrangement på slutten av semesteret grunnet mange 
eksamensdatoer 

o Få med interne gruppering for å gi økt oppslutning  
- Fagvors  

o Plassbruk vil være et problem her og man kunne ha brukt Moholt i 
dette tilfelle  

o Sørge for å ha nok medhjelper til et slikt arrangement 
o Moholt som lokale har sine baksider – og folk dømmer arrangementet 

på forhånd og dermed blir det dårlig oppmøte 
o Forslag om å legge ut bilder på arrangement-siden etter arrangementet 

• Neste semester 
- Opptaket 

o Må ikke bli til at det utvikler seg til noe som slik de har på Gløshaugen 
angående maktforholdet, men det er ikke  

o Skapte hype før opptaket siden ingen visste hva som skulle foregå og 
hvordan det ville være 

o Gløshaugen blir litt som et slags skrekkeksempel til tider 
o Kan være med på å skape et sterkere tilknytning til linjeforening 
o Bra at vi gjorde det uten alkohol 
o Enkelte deler av maktforholdet gikk greit og flere syns ikke det var 

særlig ille  
o Opplegget at vi baserte det rundt skolegangen funket bra 
o Forslag om å gjøre opptaket til mer av en dåp/innvielse i Erudio 
o Den opplevelsen at man gjør noe kleint med andre er med på å skape 

samhold  
o Forslag om å legge et arrangement til etterpå opptaket slik at det blir 

mer som en hylling og feiring av at de har gjennomført 
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o Forslag om å legge opptaket til samme dag som immatrikuleringsball, 
men da må det legges til rette for at det blir god tid til å ordne seg 

 
Sak 4: Fagarrangementsoppdatering  

• Fagarrangement 
- Cathrine har hatt møte med FUL 
- To fagarrangement per semester 
- Arrangement med Salt og Spanskrøret om psykisk helse i skolen 
- Forslag om å ha praksiserfarings-arrangement for tredjeklassingen  
- Forslag om å ha datakurs med nye lektorstudenter 

Sak 5: Økonomi  
• SiT-søknad ble avvist grunnet at inntekter ikke ble budsjettert  

- Godkjenne forrige budsjett på generalforsamling 
- Viktig at vi har orden på det økonomiske  

• Bedriftskonto 
- Få kort til bedriftskontoen så må vi omregistrere i Brønnøysundregistrene 
- Viktig at vi ordner alt dette slik at det er klart til neste semester 

Sak 6: Gensere 
• Antall 

- Ble ikke 25stk som skulle ha gensere slik at vi ikke får rabatt 
- Forslag og enighet om å bestille en ekstra gensere til Knølle slik at vi får 

rabatten 
• Bestilling 

- Elise skriver opp bestilling til størrelser  
- Underkomiteene må få inn størrelser 

Sak 7: Evt 
• Et kosemøte før semesterslutt 

- Elise finner datoforslag 
• 17.mai 

- Vi må søke om å få gå i tog 
- Borgertoget 
- Forslag om å la Knølle ligg hjemme i år 
- Banneren er på kontoret 
- Få ut arrangement på Facebook 

• Aktiviteter 
- Forslag til retningslinjer for underaktivteter  

o Økonomi og søknader skal Erudio ha ansvaret for men undergruppene 
må selv være ansvarlig for å si hva de trenger 

o Medlemsavgifter og hvor mye kan man ta 
o Opptak til aktiviteter under visse forhold og retningslinjer om hvordan 

noe slikt skal funke 
o Lavterskeltilbud v. satsing på aktiviteter  
o Leder for aktiviteter blir valgt  
o Vedtektene blir skrevet over sommeren  

• Møte før fadderukene 
- Mandagen før fadderuken  

 

 


