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Referat - Allmøte for Erudio og HTV 
Oppmøte: 51 

Sak 1: Velkommen 
- Gustav Hopen ønsker velkommen til allmøte og forklarer kort noen regler 

o Gjennomgår dagsplanen , og allmøtekutyme 
o Innlegg, replikk, saksopplysning, spørsmål 

- Godkjenninger av ordstyrer, referent og tellekorps 
- Ordstyrer: Lars Bjørnar Vist 
- Referent: Joakim Karna F. Jensen 
- Tellekorps: Lars Bjørnar Vist og Åste Solheim Hagerup 

Sak 2: Årsberetning 
- Hanne Holthe Johansen gir årsberetning til allmøte 
- Trekker frem mye av hendelsene og de store arrangementene som har vært 

gjennomført i år 
o Et år med mye quiz 
o Mye samarbeid med andre linjeforeninger som vi ønsker å samarbeide mer 

med 
o Ungdomsskolejubileum 
o Rosa-kompetanse foredrag er en av de mange arrangement fra Fagkom 
o Fadderuke, opptak og immatrikuleringsball var noen av de første 

arrangementene av dette semesteret.  
o Lektorlekene! 
o Nye arrangement for førsteklassinger,  
o Praksisutvekslingsseminar  
o Erudio har prøvd å gjennomføre endringer som er synlige på utsiden. Ny 

nettside, og kontor på Dragvoll.  
o Linjeforening i vekst, og med sterkt engasjement   

Sak 3: Vedtektsendringer  
- §2 Medlemskap 

o Endres på grunn av det er mer logisk og praktisk 
o Ingen endringsforslag på dette punktet, og det godtas ved akklamasjon  

- § 3.1 Årsmøte 
o Endres på grunn av logistikk, siden det er lite praktisk å ha årsmøte i starten 

av semesteret i september ettersom det er mange nye studenter og mange 
ikke er kjent med linjeforeningen 

o Ingen endringsforslag, og det godtas ved akklamasjon 
  

- §3.3 Arbeidsgrupper 
o Endres på grunn av det er unødvendig at personer fra styret er tilstedte 
o Ingen endringsforslag, og godtas ved akklamasjon  

- §3.2 Erudiostyret 
o Endres på grunn av det ikke har vært noen tidligere regler på akkurat dette 

punktet, og med tanke på arbeidsmengende og mulig interessekonflikt vil det 
være gunstig å ha en fast regel  

o Ingen endringsforslag, og det godtas ved akklamasjon 
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Sak 4: Gjennomgang av økonomi 

- Are presenterer regnskap og økonomi til årsmøte 
- Kort fortalt så har linjeforeningen hatt en veldig godt år, vi har økt både forbruk og 

inntekter 
o Dette henger sammen med at arrangementene har godt med god margin 

unna ugiftposter 
o Annonsering og spons inntekter 
o Ugleposten har vært en innbringende post i form av inntekter  

- Godkjent søknad fra SiT noe som har gitt økt balanse  
- Det er fortsatt en liten stund igjen av regnskapsåret 

o Juleverksted og Åretur  
- Regnskap 
- Arrangementer 

o Gått noe i minus, men holdt seg godt innenfor rammene i budsjettet 
o På de aller fleste arrangement har de holdt seg innenfor, og noen 

arrangement har gått i underskudd 
- Redaksjon  

o God innbringende post, og store deler av utgifter har blitt dekket av sponsing, 
annonser og støtte fra SiT  

- Fagkom 
o Noe overforbruk, men fortsatt innfor rammen   

- Fadderuka 
o Salg av reklame annonser har gjort at det ble en innbringende post, og noe av 

overskuddet gikk til førsteklasseseminar  
- PR og web 

o Noe overforbruk  
- Styret 

o Noe overforbruk som henger sammen med at vi har fått nytt kontor  
- Diverse 

o Stort overforbruk her på grunn av vi kjøpte linjeforeningsgenser og førte det 
opp her  

- Medlemskap 
o Solgt særdeles mange medlemskap i år, og noe av dette kan ha med Vipps og 

iSettle å gjøre.   
- Gode økonomisk rammer 
- 32 000,- fra SiT 
- Budsjett 
- På bakgrunn av at det har vært et godt år så foreslår vi et par budsjettendringer for å 

bruke mer penger siden vi ikke skal behøve å ha et slikt stort overskudd 
- Ønsker å unngå store summer på diverse-poster slik at midlene her blir flyttet til 

konkrete poster 
- Nye poster; kontorrekvisita, utgifter knyttet til Vipps/iSettle 
- Redaksjon er ikke satt av som en post, og dette er fordi de er en selvfungerende post. 

Derfor har vi ikke satt av midler til det tidligere, men det kan være lurt at vi har en 
post på det i budsjettet.  
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- Forslag om å legge til en post til Redaksjon; 3000,- 
- Forslag om økning av vaffelsalg: 500,-  
- Forslag om å legge til ølbryggingposten og sette av: 5000 ,- 

o Påpekes at ølbryggingen må komme til linjeforeningen til gode, og ikke være 
en intern sak mellom de som har tatt initiativ til å opprette det.  

o Anbefales å kontaktet andre linjeforening som har mer erfaring med dette  
- Forslag om å sett opp Quizpremie til 4000,- 
- Ingen innvendinger på budsjettet, og det godtas ved akklamasjon 

Sak 5: Årsberetning fra HTV 
- Brage og Gustav gir årsberetning fra HTV Lektor. To HTVer en fra HF og en fra SU 
- Holdte allmøte i april 2018, og det har vært et travelt semester.  
- Jobbet med Erudio i ulike arrangementssammenhenger, og håper på å fortsette dette 

samarbeidet videre.  
- Gustav har jobbet med studiekvalitetsutvalget for lektorutdanningen 
- Brage har holdt referansemøte-kurs for alle referansestudenter på SU, og skal bli 

arrangert til neste år også, helst før praksis.  
- Startet arbeid i Studentrådet SU om praksis, for å prøve å ta tak i noen av 

problemene som mange har med praksis.  
- Gitt feedback fra våre studenter til ledelsen på instituttet, og samlet klager på 

utveksling 
- Arbeid med valg av fakultetsrepresentanter 
- Gustav har blitt valgt som ny fakultetsansvarlig/nestleder for Studentrådet HF 

Sak 6: Endring av navn 
- Forslag om endring av navn fra HTV til LTV 
- Navnendring er godkjent ved akklamasjon 

Sak 7: Shot-undersøkelsen 
- Studentenes helse og trivsels undersøkelse 
- Oppdaget noen ikke så heldige funn i undersøkelsen som angår vårt fakultet  
- Gustav presenterer data fra undersøkelsen, og ber om at en tar kontakt hvis folk har 

forslag til konkrete tiltak i forhold til noe av disse dataen som blir presentert. Som for 
eksempel ensomhet, alkoholbruk og psykiske plager. 

- Gustav ber folk om å selv sjekke ut rapporten fra helseundersøkelsen 
Sak 8: Valg av Erudiostyret 

- Leder 
o Martine presenter sin appell  

§ Jobbet som redaktør og grafisk ansvarlig 
§ Lyst til å jobbe videre med linjeforeningen 
§ Er sykt gira  

o Molly presenter sin appell 
§ Medlemmene er Erudio, og vi har hatt flere arrangementer i år enn 

tidligere 
§ Fokus på å ha arrangement som kan nå ut til alle, lavterskel tilbud og 

deltakelse i linjeforeningen 
§ Har erfaring som arrangementsansvarlig  

o Spørsmål fra salen:  
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§ «Har dere noen konkrete forslag til øking av deltagelsen i 
linjeforeningen?» 

§ Martine:  
• Relasjoner er viktig. Ønsker at så mange som mulig deltar, og 

at det er bred representasjon.  
§ Molly:  

• Kontoret. Kontoret skal være for medlemmene, og ikke bare 
for styret. Fokus på å ha åpent kontorkultur.  

§ «Hvordan innsikt har dere i forhold til arrangement?» 
§ Molly: 

• Følger reglene i vedtektene, hjelpe til hvor det er mulig å 
hjelpe til som leder.  

• Frihet til de som planlegger arrangementet 
§ Martine:  

• Viktig med promotering, rammeverk og mindre alkoholfokus 
framover  

o Allmøte voterer: Martine Kibsgaard som leder for Erudio 
- Nestleder 

o Arja Pedersen gir sin appell 
§ Styretspotet, og mener hun er definitivt den beste poteten. 
§ Erfaring fra tidligere verv, faddersjef, jubkom og fagkom 
§ Bred kunnskap om stillinger i styret som kan komme til hjelp for resten 

av styret.  
§ Kunnskap om linjeforeningskulturen på NTNU  

o Ingen andre kandidater som melder seg 
o «Har du tid til dette vervet? Gjør du mye på fritiden?» 

§ Gode prioriteringer selv om arbeid ved siden av skolen 
o Allmøte voterer Arja Pedersen ved akklamasjon 

- Faddersjef(er) 
o Ingen forhåndsstilte kandidater 
o Roar Høiby Brakstad gir sin appell 

§ Har tidligere erfaring fra UiO med fadderukene der, og har erfaring 
innenfor lovverk med skjenkebevilgning 

§ Flink til å delegere  
o Allmøte voterer Roar Høiby Brakstad ved akklamasjon 
o Salen gir styret fullmakt til å supplere 

- Økonomiansvarlig 
o Salen gir styret fullmakt til å supplere 

- Arrangementsansvarlig:  
o Salen gir styret fullmakt til å supplere 

- Fagansvarlig 
o Camilla Finstad Pedersen gir sin appell:  

§ Har erfaring fra å arbeid i fagkom, og jobbet mye med psykisk helse 
dette semesteret i fagkom og praksiserfaringsseminar 

§ Trivdes mye med dette arbeidet, og ønsker å bidra videre.  
o Allmøte voterer Camilla Finstad Pedersen ved akklamasjon  

- Redaktør  
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o Regine Holst Samuelsen gir sin appell 
§ Tidligere erfaring med Ugleposten, og sin lokale russeavis 
§ Ønsker å utvide redaksjon og opplaget  

o Allmøte velger Regine Holst Samuelsen ved akklamasjon  
- Grafisk ansvarlig 

o Marita Uglem Remøy gir sin appell 
§ Tidligere erfaring med skoleavis fra Handelshøyskolen 
§ Hjelpe Erudio på markedsføringen 

o Allmøte voterer Marita Uglem Remøy ved akklamasjon  
- Informasjonsansvarlig 

o Viljar Sæbbe gir sin appell 
§ Jobbet i Avisa Nordlys, og NRK Troms 
§ Vil fokusere på Instagram promotering og synlighet i SoMe 

o Allmøte velger Viljar Sæbbe ved akklamasjon  
 
 

Sak 9: Valg av HTV-representanter 
- Valg av LTV for SU 

o Brage Lauten gir sin appell  
§ Ønsker gjenvalg, og har likt arbeidet i SU 
§ Føler seg ikke ferdig med arbeidet han startet på og vil derfor fortsette  

o Allmøte velger Brage Lauten ved akklamasjon  
- Valg av LTV for HF 

o Arja Pedersen gir sin appell  
§ Vil stille til tillitsvalgt for bedre samarbeid mellom Erudio og HF 

o Allmøte velger Arja Pedersen ved akklamasjon  
- Valg av 2 PTV for MLSPRÅK 

o Alexander Eidsmo  
o Velges ved akklamasjon  

- Valg av 2 PTV for MLHIST 
o Are Sæterbakken og Arthur Wiik 
o Velges ved akklamasjon  

- Valg av 2 PTV for MLSAMF 
o Viljar Sæbbe 
o Velges ved akklamasjon  

- Valg av 2 PTV for MLGEO 
o Rebekka Fiksdal og Øyvind Hovda Ottesen 
o Velges ved akklamasjon  

- Valg av PTV for Idrett 
o Brage Lauten og Nora Friis-Vollan 
o Velges ved akklamasjon  

- Allmøte gir fullmakt til LTV HF, Arja Pedersen og LTV SU,  Brage Lauten med å 
supplere til stillinger hvor det ikke ble valgt flere kandidater.  

 
Møte er hevet.  


