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Styremøte i Erudio: 16.01.19 
Sak 1: Godkjenninger 

- Alt godkjent 
Sak 2: Leder 

- Møterutiner 
o Møteinnkallinger skal som regel bli sendt ut en uke før avholdt tid 
o Rekk opp hånd  
o Husk å si ifra om en ikke har mulighet til å møte opp 

- Brønnøysundregistrene  
o Ved styreskifte er vi pliktig til å levere inn opplysninger om 

styremedlemmene, og disse skal da sendes inn 
o Navn og personnummer  

- Utvidet adgang 
o Epost som blir sendt ut etterpå, og det vi si at alle nye styremedlem får 

utvidet adgang til etasjen som kontoret vårt er i.  
o Det vil si at man har adgang til den døra og etasjen etter 16  

- Komiteeopptak 
o Vi må komme i gang med opptak nå, og Arja har foreslått at vi skal ha et 

samlet Google-docs hvor alt av opptaksinformasjon er samlet samt samlet 
søkeprosess 

o Fadderkomiteen har pleid å rekruttere gjennom skjema som har vært brukt til 
søknad om faddere  

o Forslag og enighet om å begynne mandag 21. og sette frist til mandag 04.feb 
o Forslag om å promotere gjennom Instagram via Stories 
o Intervjuene blir opp til hver komite hvordan de legger det opp 

- Styrebilder og oppdatering av sosiale medier 
o Det kommer til å bli tatt bilder på «INN-UT-FESTEN»   
o Det kommer også til å bli tatt styrebilder fortløpende. Martine foreslår onsdag 

23.jan, KL: 1415 
o Martine tenker også at bildene skal bli tatt ute, og enighet om å ta bildene her 

på Dragvoll  
o Forslag om å legge ut en kort bio og bilde av nye styremedlem på Instagram 

Sak 3: Nestleder 
- Ikke noe som skal tas opp her, men det blir inkludert i sakslisten slik at alle kan se 

hvordan en vanlig saksliste kan se ut.  
Sak 4: Økonomi 

- Oppdatering etter Allmøte 
o Vi har fått faktura fra Thorleifs-bussreiser for Åretur 2019 
o Cirka 100 000 i disponible kapital 

  
Sak 5: Arrangementsansvarlig 

- Evaluering av Åreturen 
o Gikk meget bra, og det har vært mye gode tilbakemeldinger  
o Eneste som skjedde som var litt uheldig var at den ene bussen kjørte feil så vi 

trodde vi kun hadde to busser 
o Samarbeid med Delta, snøballkrig og «hytte-til-hytte» 
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§ Tror ikke enkelte i Delta visste om at vi skulle være med, og det kan ha 
vært noe forvirring rundt kommunikasjon her 

- Oppdatering for tiden fremover 
o Tenker å ta kontakt med Arrkom-medlemmer, for å diskutere videre fremover 

samt legge uten en poll til medlemmene for å finne ut hvilken type 
arrangement som det vil være interessant å ha.  

Sak 6: Redaktør 
- Oppdatering for tiden fremover 

o Finne ut hvem som skal fortsette i den gamle redaksjon, også begynne med 
arbeidet  

Sak 7: Grafisk 
- Oppdatering for tiden fremover 

o Fått filer og hatt samtale med Martine  
Sak 8: Fagansvarlig 

- Oppdatering  
o Fire stykker som fortsetter fra i fjor, og første quizen blir i februar 
o Prøve å bytte dag og lokale for quizene 
o Tenker å gi medlemmene mulighet for å legge til en kategori   
o Førstehjelpskurs 
o Prøve å få et arrangement med «Helsesista», og foreslår at dette blir med 

SALT og Spanskrøret 
Sak 9: Faddersjefer 

- Oppdatering for tiden fremover 
o Skaffet noen mulige kandidater til fadderkomite  
o Allerede fått mail fra Lille London som gjerne vil gjenta samarbeidet fra i fjor 

og ved samme dager som forrige gang 
o Fadderukene   

Sak 10: Informasjonsansvarlig 
- Oppdatering 

o Hatt overføringssamtale med Christina 
o Har drevet med arbeid for å hente inn informasjon og inspirasjon fra hvordan 

andre linjeforeninger driver sine SoMe 
o Tenker om mulighetene om å spre ansvaret for Sosiale medier, og fordele de 

ulike områdene til andre personer. Slik at det blir som en slags «komite»  
o Også mulighet for å engasjere medlemmene i linjeforeningene her, slik at 

man gir for eksempel Snapchat 
o Her blir det viktig at man husker å endre passordet 

Sak 11: Eventuelt 
- Inn-ut-fest 

o Påminnelse om at folk må huske å ta med en «ting» til bli-kjent-lek på Inn-ut-
festen 

- Fadderuka + Ugleposten = Sant? 
o Dette er en idé som Martine har vurdert tidligere, og den handler om den 

brosjyren som blir gitt ut ved ankomst  
o Forslag om å lage en slags Uglepost-utgave som inneholder det samme som 

de tidligere velkomstbrosjyrene samt mer.  
- Spillekveld m/Delta 
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o Prøve å finne dato for en mulig spillekveld med Delta og Erudio 
o Dette vil da gjelde for både det nye og gamle styret i begge linjeforeningene  
o Vil være tilnærmet umulig å finne en dato som passer for absolutt alle 

sammen  
- Erudiogenser-strikkeversjon 

o Tenker at vi legger ut mønstret og oppskrift til denne genseren på nettsiden 
- Trademarking av Erudio-logo 

o Vi bør finne ut av hvem som egentlig har designet logoen vår slik at vi kan 
Trademarke denne og sørge for at alt av opphavsrett er ordnet.  

  
- Slack  

o Før sommeren kom vi i det gamle styret opp med ideen at vi skal ta i bruk 
Slack som kommunikasjonsmiddel 

o Denne ble dessverre ikke svært mye brukt, og dermed blir spørsmålet om en 
skal fortsette med dette  

 
 


