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Styremøte i Erudio: 10.10.18 
Sak 1: Godkjenninger 

- Alt godkjent 
Sak 2: Generalforsamling 

- Tidspunkt for generalforsamling 
o 5.november eller etter Åretur 
o Overgangsperioden vil fremdeles gå til januar, og det som er viktig da er at 

uansett om man får et nytt verv så bør man ta det nåværende vervet seriøst. 
Altså at en ikke bare slipper over saker på den som skal ta over.  

o Forslag til ordning hvor det er to overgangsperioder 
§ Være med på møter, skygging  
§ Dette kan funke på noen verv, men det beste er nok at hvert verv kan 

løse dette på sin måte som passer best. F.eks erfaringsmøte, og 
erfaringsskriv 

§ De som har komitéer bør få være med  
  

o Fordelen med 5.november er det i sammenheng med slutten av valguken på 
NTNU 

o En fordel med å ha det i januar kan være at nye studenter vil ha kommet mer 
inn i rutiner, og føle seg mer trygg etter jul 

o Om det blir sent i januar så kan det bli veldig dårlig tid  
o Avstemning vedtatt og enighet om at det blir generalforsamling i november 

2018 
o Onsdag, 14.november eller eventuelt en annen dato i uke 46 
o Utfordring blir å skape hype og blæst om dette 

§ Forslag og enighet om å ha stand hvor vi informer litt om de ulike 
stillingen i styret. Legge dette til en uke før.  

o Forslag til å bruke sosiale medier til å spre informasjon om vervene nå i de 
kommende ukende, f.eks to snapper eller Instagram-innlegg  

Sak 3: Fagansvarlig 
- Evaluering førsteklassearrangement 

o Planlegging gikk veldig bra, og det var en veldig flott gjeng som var med på å 
planlegge. Bra samarbeid.  

o Hadde et noe «forelesningspreg», og det var mye som kunne blitt kuttet ned 
på 

o Veldig bra oppmøte, og mange bra samarbeidspartnere 
o Struktur og noen av punktene som var med i presentasjon kunne vært 

omorganisert 
§ Informasjonen om Samfundet kunne vært noe kortet ned, og det ble 

litt mer som et rekrutteringsmøte – men det vil nok være bedre om de 
fokuserer på informere.   

o Enkelte punkter gikk noe fort unna, men dette var for å ta igjen tid til de 
punktene som brukte langt tid. 

- Evaluering av Quiz 
o 80stk som møtte opp på forrige quiz 
o Ble kåret feil vinnerlag 



10.10.18 
 

 2 

o   
- Oppdatering om tiden framover 

o Fagkom har også fått flere medlemmer 
§ Dette kan være på grunn av at fagansvarlig har valgt å fokusere på 

enkelte temaområder som vekker interesse, og dermed   
-  

Sak 4: Redaktør/Grafisk 
- Lansering av nettside 

o Det som gjenstår er vedtektene, Uglepostens utgaver og domene 
o Fredag eller søndag neste uke som mulig dato for lansering 
o «Blogg-aspektet» ved nettsiden blir nok fjernet denne gangen, og siden skal 

fungere som et oppslagsverk for «alt om Erudio fra A til Å»  
o Forslag og enighet om at Are, Gustav og Hanne skal se på vedtakene og 

finskrive dem   
- Oppdatering for tiden fremover 

o Redaksjon hadde møte i forrige uke, og de er godt i gang med denne utgaven 
o Publisering av praksishistorier  

§ Passe på å holde det anonymt, ikke nevne skole eller navn på 
innsender  

o 23.november er utgivelsesdatoen 
- Grafisk-ansvarlig vervet 

o Er dette et styreverv? Bør det være det, og hvordan skal vi løse dette i 
framtiden? 

o Det kan både være et styreverv, og ikke være det men det kan være avhengig 
av hvem som stiller 

o Det er stort behov for grafisk ansvarlig, og den grafiske utformingen til en 
linjeforening vil være viktig for å skape blæst og få folk til å komme 
arrangement 

o Et slikt verv vil være med på å tiltrekke folk som har erfaring med estetiske fag  
o Styret kan også ha mulighet til å innhente folk om stillingen ikke blir fylt inn 

på årsmøte 
o Slik som det er nå er vervet tillagt så er det dobbeltverv, og dette har funket 

greit.  
§ Kan ikke kombineres med lederskapverv som f.eks leder og nestleder, 

men med redaksjon og redaktør  
§ Forslag til å ta opp dette på generalforsamlingen slik at en kan gjøre 

vedtektsendring 
 

Sak 5: Økonomi 
- Bankkort 

o Vi har fått bedriftskort med egen brukskonto hvor det står litt over 2000,- 
NOK akkurat nå, men det kan overføres mer hvis det skal utføres større kjøp 

o Are har laget og viser frem kvitteringslisten sin som skal fylles ut ved en 
transaksjon 

o UANSETT, si i fra til Are om dere skal bruke det  
 
Sak 6: Arrangement 
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- Evaluering av «Bli-kjent-kveld» 
o Det kom 16stk fra Erudio, og det er egentlig mer enn det har vært på tidligere 

arrangement av samme størrelse 
o Snacks, kaffe og kakao var ikke helt til forventningene, men dette er 

videreformidlet til Aktivitetshuset 
- Retur av regninger 

o Vi har nok et problem med postkassen vår siden en regning fra Banksalen ble 
sendt i retur, og deretter sendt på mail.  

o Går ikke å endre via Breg 
o Kunne ført opp en alternativ adresse ved et av instituttene på Moholt og her 

på Dragvoll 
- Oppdatering av tiden 

o Fått et nytt medlem i arrangementskomiteen 
o Datoer fremover: 
o 19.oktober er det påmelding til Åretur 

§ 890,- NOK og prisen har gått om med cirka 40,- siden i fjor 
§ Delt betaling 
§ Thorleifs bussreiser blir sjåførene våre i år ettersom de var billigst   

o 26. Halloween-vors, 
§ Håper folk kommer tidlig 
§ Lipton og Teaterlosjen 
§ Påmeldingssytem slik at det blir gjesteliste 
§ Drikke til innkjøpspris, og legger inn bestilling på drikke (og mulighet 

for å hente drikke dagen etter på)  
§ Haunted House på Moholt 

o Ikke foreløpig annonsert: Harry Potter-fest 
§ Det blir temafest i slutten av november hvor temaet er Harry Potter, 

og denne blir med Delta 
§ Antikvariatet eller Lille London som lokale slik det blir god stemning 
§ Siste mulighet for fest med tanke på kommende eksamensperiode 

o Ikke foreløpig annonsert: Julekos 
§ Kontaktet Aktivitetshuset, og blir lørdag 1.desember 
§ Blir litt sånn som et juleverksted, hvor det blir forskjellige aktiviter og 

kanskje en julefilm 
§ Forslag til å gi ut julestrømper på dette arrangement, slik at vi får 

brukt litt av budsjettet som er satt av  
Sak 7: Eventuelt 

- Studentaksjon  
o Håper at så mange som mulig vil delta, og hadde vært fint om noen fra styret 

kunne deltatt men ikke påkrevd 
o Vi har ikke fått tildelt noe områder ennå 
o Tydelig at flere linjeforeninger er med på dette 
o Forslag og enighet å poste et innlegg om denne i Facebook-gruppen vår slik at 

vi informerer medlemmene om det 
- Snapchat-forbruk 

o Det må være en balanse på hvordan vi bruker snapchat, og hvilke funksjoner 
vi bruker. F.eks, meldinger direkte til medlemmene 
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o Enighet om å bruke Snapchat mer, og holde seg litt mer til Stories, og 
Instastories 

o Kan være en mulighet å bruke det på mindre arrangement 
o Informasjonsoverflyt 
o Enighet om å holde det kort og konsist 

- Slack-forbruk 
o Vi har Slack, men vi har ikke kommet i gang med det 
o Vi er vant til å bruke Facebook, og derfor har det vært vanskelig å ta det i bruk  
o Så spørsmålet er om vi skal bruke det, og videreføre det – eller skrinlegge det 
o Enighet om å gi det en ny sjanse og at vi prøver å aktivt bruke det 

- Deltagelse på styrefest 
o 15.november temafest for alle styrene 
o Kan være mulighet å kombinere med inn- og ut-fest etter generalforsamling 
o Enighet om å delta på dette 

- Deltudio-date dato 
o Enighet om å lage en ny Doodle over de neste kommende ukene 

- Posting om valguke 
o Enighet om å poste om valguke, bare at Gustav sier i fra til Christina 

- Tidspunkt for neste møte 
o 6.november og siste offisiell møte som bare oss 

Møte er hevet.  
 


