Referat styremøte
Tirsdag 22.01.2019 kl.17.15
Leder ønsker velkommen til møtet.
Tilstede: Michelle, Michael, Simen, Ole Martin, Bente, Eskil, Natalie, Jostein.

Sak 1

Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent.

Sak 2

SiT kurs v/Maren Kronlund
Kort informasjon om SiT sitt tilbud av kurs og rådgivning. Eksempelvis
mestringssiden, mestringskurs, mestring av studentlivet, stress,
tidsplanlegging, sorg, foreningskurs, lederseminar, mediahåndteringskurs,
møteledelse, regnskap/moms (2 kurs), fadderkurs og for mer info se
sit.no/kurs. Vervspesfikke og som regel 3 timer, kursene er gratis. Tilbyr også
individuell veiledning og skreddersydde kors for 4 eller flere personer.

Sak 3

PTV-valg v/Leder
Bekymring rundt manglende valg av PTV-er. Litt forvirring rundt hvordan det
skulle bli gjennomført forrige styreperiode og manglende tiltak for å
gjennomføre valg. Ideer ble foreslått og avtaler ble gjort, men ikke holdt.
Saken gjelder at det blir gjennomført valg snarest mulig da det kan ha stor
påvirkning på studiet BFY siden det planlegges endringer.
Styret finner frem retningslinjer for valg av PTV og bestemmer at det skal
holdes valg på konvergensmøte (23.01.19).
(Red.anm. det har blitt valgt tre nye PTV-er)

Sak 4

Ridderkriterier v/Leder
Styret har utarbeidet en liste med kriterier for valg av ridder.

Sak 5

Komitéopptak v/Nestleder
Opplyses om komitéopptak og hvordan dette skal gjennomføres. Det
understrekes at det skilles mellom underkomiteer og interessegrupper mtp.

krav og komitégoder. Planen er at komitéopptaket åpner i morgen (onsdag
23.01.19) i forkant av Konvergensmøtet. Da åpnes det for mulighet til å
informere om opptaket i løpet av møtet, slik at flest mulig får det med seg.
Opptaket er åpent til torsdag 31.01.19.

Sak 6

Bekymringsmelding v/Nestleder
Lite interesse for repping. Interessen øker etter avgjørelse rundt Omega 100
da denne kan ha en veldig stor økonomisk påvirkning i en stusselig
studenthverdag. Etter at bekymringsmeldingen ble annonsert har interessen
økt, og det oppfordres at komitélederne pusher nest-/underkomitélederne sine
til å vise større interesse.

Sak 7

Sette opp tidspunkt for sommerseminar? v/Leder
Leder ønsker seminar før konteperioden, med andre ord uke 31-32. Leder
foreslår at alle er tilbake i Trondheim til 29.juli.

Sak 8

Eventuelt
●

SiT skal ha infokveld med utvekslingsstudenter 23.01.19 (samtidig
som konvergensmøtet). Presentasjoner og standområder. Delta
Utenriks er informert.

●

Deltudio-date: Arrangement mellom styrene til Delta og Erudio.

●

Realfagsdagene 2020 coming soon.

●

Storrengjøring: ArrKom fikser neste uke (uke 5). Skjema blir oppdatert
etterhvert.

●

Edruvaktsystemet: Det opplyses om misforståelser angående
edruvaktsystemet: Det er altså ikke snakk om tvang, men det er frivillig
oppmelding og blir belønnet med goder.

●

Årsmøte med Realfagskjelleren: Kjelleren inviterer styrene til møte 17.
februar for informasjon om Realfagskjellerens status og veien videre.

Sak 9

Runde rundt bordet v/alle som er tilstede
●

ArrKom: Arrangør til 17.maifroksot skaffet, mye med
konvergensmøte, event til Dansefebruar er ute.

●

BedKom: Gjennomført Aker bp bedpress, MSU bedpress underveis
(torsdag 24.01), venter på faktura fra Kjel i sammenheng med
bedpress mandag 21.01, og skal få inn faktura fra andre

linjeforeninger, ville ha møte før konvergensmøte for å velge
nestleder, men det skjedde ikke.
●

FagKom: Hurr durr FagKom gjør ting. Kollokvie tirsdag 22.01,
informasjon om fysikkollokvier kommer snart, perleforedrag på fredag
25.01.

●

KomKom: Bryggelaug genfors fredag 18.01, leder, nestleder og
økonomisjef i Bryggelauget ble valgt, lørdag (19.01) og søndag
(20.01) var det brygging med et annet bryggelaug, spillkveld på
søndag (20.01), det var også gøy, komitémøte i går (mandag
21.01.19). Ble valgt ny Delta$shoputvikler.

●

MedKom: Første delta p (podkast) møte, kalt inn til første delta v
møte, Redaksjonen under oppstart, MedKom-styremøte kommer.

●

Faddersjef: Nesten ferdig med søknad til fadderutvalg, legges snart ut
(2 uker), svart på mail ang. Quack, mulig møte på den saken med
andre linjeforeninger.

●

Økonomisjef: Søknad til IMF, men mangler info om trommesett,
formell søknad fra delta p om postkasser.

●

Nestleder: Fikset kalender på deltahouse.no/kalender, jobbet med
skjema for komitéopptaket og planlagt hvordan det skal foregå, fikset
referent til ekstraordinær generalforsamling, fikset visuell oversikt over
påmeldings-/betalingsfrister for eksterne arrangementer.

●

Leder: Funnet ordstyrer til ekstraordinær generalforsamling, jobbet
mye med planlegging av ekstraordinær generalforsamling,
komitéopptaket, sydd styrebånd. Funnet ut hvordan man bruker en
symaskin gjennom 5 YouTube tutorials. Undersøkte PTV-saken med
FTV og ITVene, snakket med ArrKom om Konvergensmøtet (23.01).

