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Styremøte i Erudio: 06.11.18 
Sak 1: Godkjenninger 

- Alt godkjent 
Sak 2: Fagansvarlig 

- Evaluering av quiz og oppdatering fremover 
o Gikk meget bra, selv om litt færre oppmøte 
o Fagkom har hatt evalueringsmøte for alle arrangement de har hatt dette 

semesteret, og denne skal de gi videre til ny fagkom 
o De har også fått forespørsel om fellesquiz m/Spanskrøret, men dette går nok 

ikke grunnet fotballkamp som vises på O’Learys  
o Kan hende det blir noe på nyåret   

Sak 3: Økonomi  
- Eventuelle endringer for budsjett 2019 

o Are legger frem forslag til endret budsjett for 2019, og spør om vi har noe vi 
mener bør tilføyes eller endres.  

o Forslag til innføring av kontoret, som egen post. Likevel så er det allerede en 
post i regnskapet som heter «kontorrekvisita», og det kan da være lurt å 
innføre en eventuell post på budsjettet.  

o «Det finnes ikke noe verre en diverse-poster» - Are 2018 
o Økonomien går strålende generelt, både bevilgningen fra SiT, overskudd fra 

enkelte arrangement og salg av medlemskap har hjulpet stort på det 
økonomiske  

o Kan være en sammenheng med at vi har fått Vipps som gjør det generelt 
lettere å få inn penger 

 
Sak 4: Arrangement 

- Evaluering av Halloweenfesten 
o 20stk møtte ikke opp, og en del av dem hadde bestilt særdeles mye drikke. 

Dette fikk vi dermed levert tilbake 
o Vekteren kom kl 02, og det ble litt lite tid til å gjøre rent før han skulle låse 
o Virket som de fleste koste seg med Haunted House, selv om noen kanskje ikke 

helt skjønte opplegget.  
- Oppdatering tiden fremover 
- Åretur  

o Arrkom hadde møte i forrige uke, og hytteinndeling er gjennomført 
o Mesteparten er i Årefjellby, og noen som er litt mer utenom, men det er folk 

som har ønsket å være sammen som er blitt satt opp nært hverandre.  
o De har ikke blitt nødt til å splitte noen i år, men kun lagt til en ekstra.  

- Harry Potter-fest 
o 22. november, Den Gode Nabo 
o Sammen med linjeforeningen Delta 
o Delta jobber med å få ordnet et fellesvors på deres campus, men dette er 

avhengig av om de får det til så vi venter med å annonsere noe som helst.  
o   

- Julekos den 01. desember på Aktivitetshuset 
o Innkjøp av julegodis 
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o Blir også visning av film 
  
Sak 5: Redaktør/Grafisk 

- Oppdatering tiden fremover 
o Ikke så mye oppdatering på grafisk-fronten 
o Siste møte i redaksjonen på fredag 
o Norsk Lektorlag trakk en annonse, men økonomien er nokså god denne 

gangen også.  
o Martine vil også ha bilder til årsberetninger  

Sak 6: Leder 
- Vedtaksendringer  

o Are og Hanne presenter vedtektene til styret, og sine forslag til endring: 
o Medlemskap  

§ Spørsmål om medlemskontingent skal bestemmes av styret eller 
generalforsamlingen på allmøte. Her er det enighet innad i styret om 
at dette bør generalforsamlingen ha ansvar for.  

o Komiteene  
§ Sløyfing av paragraf om at minimum 3 av medlemmene må være fra 

hovedstyret. Denne er det enighet om å bli kvitt.   
o Fastsetting av økonomisk ramme 

§ Forslag til å skape en fast økonomisk ramme til Erudio som gjelder 
framover i tid. Altså en minimumssum som Erudio skal ha på bok.  

§ Kan anses som noe vi egentlig ikke har behov for, grunnet til at 
økonomien har generelt gått veldig godt, og at det kan sees som at vi 
ikke stoler på de som kommer etter oss. Samt at allmøte har en god 
del kontroll over budsjettet siden de vedtar det.  

§ Kan også være en idé å sette eventuelt overskudd inn i et fond.  
§ Are sin innstilling til styret er at han ikke ser behovet for det grunnet 

situasjonen akkurat nå.  
§ Forslag og enighet om at dette blir et punkt vi presenterer til allmøte, 

slik at de kan bruke sin demokratisk rett på dette punktet.  
o Endring av dato 

§ Forslag til endring av dato for ordinært allmøte   
 
Sak 7: Eventuelt 

- Protokoll for overgangsperiode 
o Vil vare til over jul rundt januar, og det gamle styret bør delta på det første 

møte i januar 
o Dette møte her er det siste for dette året, og dermed med det gamle styret.  
o Forslag og enighet til å vedta en endelig avgangsdato for styret.  

§ Rundt 16. eller 17. januar kunne være en grei dato fordi da er vi ferdig 
med Åretur 

§ En vil selv være ansvarlig for å klargjøre den som skal ta over sitt verv.  
§ Forslag til 1.januar som dato, siden det vil være greit for mange å kom 

tidlig i gang med arbeidet, og det gir en fast tidsramme til de som vil 
stille til vervet.  
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• Kan være en idé at vi gjør dette til en regel, men gir muligheten 
for å opprette andre avtaler for enkelte verv, og at vi gir en 
siste mulig dato for overgang.  

§ Datoen vi setter vil også kun gjelde for dette styret, og det gjelder også 
annet som sletting/overføring av epost, utmelding av Facebook-
grupper.  

§ Avstemning for offisiell dato for avgang i sammenheng av vervet:  
• Enighet om at fredag 18.januar, og enighet om at det er 

eventuelt går an å være ferdig tidligere hvis det er nødvendig 
for å sette i gang.    

 
- Julekort 

o Forslag til å lage julekort, og samle så mange som mulig.  
o Enighet om at dette skal skje før allmøte 

- Suppleringsvalg 
o Hanne og Joakim var på FU årsmøte 
o Ikke alle stillingen ble fylt, og dermed blir det Suppleringsvalg i regi av LFF 
o Hanne ber dermed at vi sender mulige kandidater til henne.  

- Erudiokor 
o Molly har fått mail fra et medlem som etterspør mulighet for å starte opp 

koret på nytt.  
o Her må det være en tydelig interesse, og at vi kan bidra til støtte hvis det 

opprettholdes  
 

- Tidspunkt for neste møte 
o Enighet om at vi venter til nytt styret er valgt inn, slik at de kan være med på å 

påvirke valget. 
Møte er hevet.  


