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Styremøte i Erudio: 30.03.17 
Sak 1: Godkjenninger  

- Alt godkjent 
Sak 2: Forslag til og godkjenning av innkjøp 

- Forslag om å kjøpe timer til kaffekoker  
- Kaffekokeren vi har kjøpt har automatisk timer som gjør at den slår seg av 
- Are skal ta kontakt vaktmester for å høre om timeren er godkjent i forhold til 

forskrifter  
- Vi kan også høre med andre linjeforeninger hvordan de har gjort det på sine kontor  

Sak 3: Arrangement 
- Tilbakemelding på quiz 

o Bra oppmøte og lokalet var supert 
o Hanne har hatt kontakt med O’learys, og de vil ikke ha formell kontrakt ennå  
o Folk savner flere spørsmål 
o Skjermen var bra, og ikke klager på prisen  
o Neste quiz 19.april i samarbeid med Spanskrøret  
o Hanne skal møte fagansvarlig i Spanskrøret på neste tirsdag 

- Temafest 
o Blir ikke noe av, grunnet andre linjeforeningene har trukket seg og problemer 

med lokalet 
o Det blir afterski-fest med Lektur som erstatning for temafest, 20.april  
o Lektur arrangere tur og rebus-løp først i Estendstadmarka og så blir det videre 

til Moholt 
o Søknad om skjenkebevilling sendes i løpet av dagen 
o Forslag om å ha en ”Vipps-bar”, men dette kan ikke stå på arrangementet-

siden 
- Eksamensfest 

o Litt problemer med å finne lokalet 
o 1. Juni og Wildside  
o Forslag om å arrangere fagvors før eksamensfesten  

- Evt 
o Forslag om å arrangere ”låvefest”  
o Veldig dyrt å leie låve, så vi er avhengig av å finne en linjeforening å arrangere 

sammen med 
Sak 4: Aktiviteter 

- Oppdatering fra møte 
o Amalie har hatt møte med ledere fra undergruppene og de fleste syns det var 

positivt 
o Ble tatt opp spørsmål om: økonomi og søknader 

Sak 5: Styrebildet 
- Må finne en dato og en fotograf 
- Forslag om å legge dato til Gustav sin bursdag og ta bildet da 
- Forslag om å bruke ”Knølle” i bildet  
- Styrebånd 

o Børre har gitt ut og fikset styrebånd  
 
Sak 6: Infoansvarlig 
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- Avisslip 
o Avisslip på tirsdag 4.april og stand med vafler 
o Are skal forsøke å få delt opp faktura, 8000 til ILU og resten fra oss 
o Søknad om repomidler og søknad om egen tavleplass er gjort 

- Evt  
o Underdusken skal skrive anmeldelser av ulike linjeforeningsaviser og dermed 

også om Ugleposten 
- Forslag og enighet om å sette vedtekter på om vi skal være med på å promotere 

studenttingsvalg og NTNU-styret  
 
Sak 7: Tilbakemeldinger fra kartlegging og undersøkelse 

- Åretur:   
o De aller fleste var fornøyde  
o Litt mer logistikk og kommunikasjon mellom arrkom – de hadde ikke klare 

ansvarsområder under turen 
 

- Immatrikuleringsball: 
o Mange var ikke vandt med tradisjoner 
o Medlemmer liker ikke skåling og sang syns det er unødvendig 

Hvórdan skal vi integrere de nye studentene: 
Ideer: En promo video, Et hefte med sangene, mindre styrer 

o lære hvordan skåle med andre. 
 

- Quiz  
o Veldig mange liker quiz, Tommel opp!  
o Ønske om billigere alkohol, fikse avtaler? 
 

 
- Eksamensfesten  
o Positivt inntrykk, mange liker denne formen for fest på slutten av semester. 
o Fint vær  
o Ønske om flere organiserte aktiviteter  
o Hvor nødvendig er tak over hodet? 
o Partytelt i park i stedet 
 
 

- Halloween  
o Mange likte den, litt få tilbakemeldinger enda de likte det.  
o Mer organiserte aktiviteter etter Haunted House.  
o Undervisningsrom kan ha en underbevisst effekt på stemning.   
o Bra med Teaterlosjen. 
 
 

- Trafikklysfest  
o Få personer fra Erudio  
o Mer strukturert og medlemmer ønsker en fest med den indrekjernen 
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- Vårball  
o Bra med utfordringer (lapp) under kvelden.  
o Få folk på dansegulvet  

 
- Fag-arrangement  
o Folk etterlyser fag-arrangement.  
o Ønsker at det skal bli mer interessant. 

 
 

- Andre arrangementer 
o ”En helt vanlig fest”  
o Prat om å arrangere på en privat barnehage. 

 
- Aktiviteter   
o Ide om å utlyse nye arrangementer i Erudiogruppen  
o F.eks. Bokklubb og kanonball 

 
Sak 8: Gensere 

- Undergrupper må gi antall hvor mange gensere de skal ha, og vi må bestille 25stk for 
å få redusert pris 

- Generell logo og likt trykk  
- Forslag om ulik farge på gensere i forhold til undergruppene eller bør alt være likt? 

Enighet om at det bør være likt.  
- Forslag om å bestemme farge. Rødt og svart, marinblå og hvit 
- Forslag om å dropper følgende farger: hvit, grønn, lyseblå, rødt (signalrød) og legge ut 

en poll om hvilke som er aktuelle:  
Sak 9: Evt 

- Oppdatering med kontor 
o Ikke svar fra institutt fra språk og litteratur 
o Fire uker siden første epost 
o Epost fra FUL videresend til SU fakultet  

- Fadderuke: 
o Sendt søknader 
o Har sendt ut søknad til mikrobryggeriene i Norge, og det er ikke lov å bruke 

logoer til mikrobryggeri til reklamering 
o Sendt søknad til diverse spisteder og utesteder 
o Søknad til FUL er ferdigskrevet  
o Støtte fra Libresse 
o Blitt sponset 36 poser med grifler fra Pågen 
o Sendt forespørsel om samarbeid med Smørekoppen, men de har ikke svart  
o Teaterlosjen har kontaktet om samarbeid  
o Fått flere faddere og har hatt møte med fadderstyret 

- Fagarrangement: Psykisk helse 
o Børre har snakket med ILU og Sit om å kunne bidra til dette arrangementet, og 

de virker positiv og fått liste med foredragsholdere som er relevant 
o Mulighet til å søke til FUL til midler  
o Forslag om å kontaktet videregående å få elever til å skrive anonyme tekster 

om hvordan det er å ha det vanskelig i hjemmet, og at noen leser det opp og at 
man kan få noen som kan fortelle dette direkte live 

o Legg datoen til mai, men det kan bli vanskelig  
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o Psykisk helse er et meget bredt tema så det kan være lurt å innsnevre dette i en 
retning  

 
TO DO:   
Are tar kontakt med vaktmester 
 


