Referat styremøte
Onsdag 30.01.2019 kl.18.15
Leder ønsker velkommen til møtet.
Tilstede: Michelle, Michael, Bente, Ole Martin, Simen, Eskil, Jostein

Sak 1

Godkjenning av innkalling og innsjekk
Innkalling og forrige referat ble godkjent. Det ble sjekket inn.

Sak 2

Evaluering av Konvergensmøtet v/Leder
Det var bra flyt på konvergensmøte, men tempomessig ble det fort
generalforsamling-følelse. Det var dog brå overgang til “grill styret”-delen av
planen. Kanskje ha hovedpunkter og ikke en konkret dagsorden slik at det
ikke blir like mye genfors-følelse. Dette kan skyldes dårlig tid, som dermed
gjorde så at prosessen i underveis ble dårlig. Det kom feedback på at det var
lite lyd og man var forsiktig i presentasjonen, dette kan føre til lite
engasjement og dermed være en grunn for at få møtte opp.
Styret som helhet må delta mer i hva som skal presenteres under
Konvergensmøte slik at Leder og ArrKomsjef ikke står med alt ansvaret. Dette
på grunn av at det har gått over til å bli et informasjonsmøte og ikke bare et
arrangørvalgmøte. Det er også viktig at på møtet skal det ikke i hovedsak
gjøres beslutninger, men det skal deles informasjon som er relevant for hele
foreningen siden det er så mange som samles. Mange avgjørelser fører til at
det fort blir genfors-følelse. Interessen for og fortsettelse (påbegynnelsen) av
nyhetsbrev er dog eksempelvis en beslutning som er naturlig å ta på
Konvergensmøte siden det er mye arbeid bak og kan bli spam hvis folk ikke
ønsker det, og her har vi samlet store deler av foreningen slik at de kan ta en
slik beslutning som ikke er skadelig for foreningen.
Arrangørene burde blitt bedre informert i forkant, og evt. kandidater til
stillingene slik at det blir færre spørsmål rundt stillingene på selve møtet. Mer
ros av allerede valgte arrangører kan gjøre det mer lukrativt å stille som
arrangør.
Bingo var bra og førte til underholdning underveis, men det var enkelte deler
av bingoen som kunne blitt jobbet mer med. “Grill styret” var et morsomt
påfunn som skapte mye engasjement og folk fikk mulighet til å stille spørsmål

til styret. Det kunne derimot blitt finpusset mer, men det var en ting som ble
iverksatt i veldig liten tid før Konvergensmøte. “Grill styret” har mye potensiale
og kan definitivt bli tatt med videre.
Generelt burde det vært mer show, det blir foreslått mer kake (MULIGHET
FOR MER KAKE!) og for eksempel økonomien presentert ved hjelp av et
kakediagram. PTV-valget kom veldig brått på og førte til at potensielle
kandidater ikke hadde mulighet til å stille. For mer feedback blir det foreslått å
snakke med folk i stedet for å ha enda en spørreundersøkelse.

Sak 3

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

Sak 4

BrageKomnominasjon v/Leder
I fjor visste ingen hva som skulle bli gjort med BrageKomnominasjoner. Leder
av BrageKom visste heller ikke. Det har kommet enighet med leder av
BrageKom om hvordan prosessen for å nominere og å verve medlemmer i
BrageKom skal være.
Styret har fått én nominasjon, og det blir vedtatt at Arja er blitt medlem av
BrageKom (Stemmeresultat: 6 for, 1 mot).

Sak 5

Fanen v/BedKomsjef
Fanen er blitt slitt og har en del skader (kulen på toppen av fanen er løs, og
de sølv greiene på bunnen blir bare hårballer).
Løsning i sak: Send fanen til reparasjon til DesignKom og til kyndige
personer.
KomKomsjef har kastet ting. Muligens noe viktig.
Løsning i sak: Kast KomKomsjef. (foreslått av BedKomsjef)

Sak 6

Styrekollokvie på lørdag v/Leder
Styret blir enig om hva som skal bli gjort på styrekollokvie førstekommende
lørdag (02.02).
“Bra bruk av fingeren Eskil”- Leder.

Sak 7

Realfagsdagene 2020 v/Leder
Nytt Hovedstyre ble valgt.

Sak 8

Pi-dagen og Universitetsbiblioteket v/Leder
Biblioteket sendte mail for å informere om at de har fått Yngve Vogt hit
kl.11.15-12.15 den 14.mars og at de ønsker vår hjelp til å gjøre noe morsomt
ut av noen oppgaver som han har sendt oss på forhånd, som så skal løses
med hans “supermetoder”.
Løsning i sak: Fagkomsjef og BedKomsjef tar ansvar.

Sak 9

Eventuelt
●

Kaffekannene på kontoret: 2 stk er vår, 1 stk er felles for NV-gangen
(men det går fint at vi oppbevarer den)

●

SiT-kurs påmelding: Styret koordinerer hvilke kurs de er interessert i
og undersøker muligheten for å ta med komitémedlemmer.

●

Hva skjedde på mottak av førstisser-workshopen som Natalie og
Katrine var på? Vi (red.anm. Katrine og Natalie) bare satt i grupper og
jobbet med hvordan førsteåret er og gikk gjennom det, hva var viktig
og ikke viktig, mot ark, hva manglet, det perfekte opptaket, skrive
rapport på det, rapport kommer når alt er ferdigstilt, mange gode ideer,
på gruppe med to to tidl. faddersjefer, mer info fra andre delegater

●

Brønnøysundsregistrene godkjente oss som styre (og noen av
styremedlemmene har merkelige adresser).

●

Work-shop med NV om fadderperioden, 8.mars kl.09-12.
Løsning i sak: Melder på 3 stk: Fadderansvarlig, Leder og Nestleder.

●

Realfagsdagene 2019 ønsker å holde av tid til banner på
linjeforeningsnettsiden.

Sak 10

Runde rundt bordet v/alle som er tilstede
●

ArrKom: ArrKom-møte og arrangørmøte nå mandag (28.01),
17.mai-frokost har fått medarrangør, Åre har fått medarrangør,
vÅrgang har fått medarrangør, Immball har ikke enda fått det, DSB
ikke mye har skjedd siden sist, Amazing Race workshop i dag (30.01),
det bookes lokaler til vÅrgang. 17.mai-frokost-arrangøren har styring,
Immball-arrangør er på, lokaler bookes snart, Årearrangøren har
problemer med lokaler pga. Skistar har endret reglene for booking.
Undersøkelse om den saken ligger ute. Dansefebruar kickstarter i

morgen (31.01)
●

BedKom: Venter på en del fakturaer, kommet info om bedpress med
finanstilsynset, STØH tar hovedansvaret, mer info kommer. Har
begynt på fortsettelse av arbeid av nettsiden.

●

KomKom: CosKom skal ha møte torsdag (31.01), Bryggelauget
hadde brygg på søndag (27.01), de har kjøpt inn dual temperature
thing - skal kontrollere temperaturen under gjær for mer kontrollert
gjæring under bryggene. Noen er flink til å bruke Hvem. Vafler på
konvergensmøte, uvisst om salget. Vaffeltorsdag (24.01) dagen etter,
også Vaffeltorsdag i morgen (31.01). KontorKom har kastet ting, lost
and found nesten tømt, og det har vært edruvakt hver eneste hverdag
siden konvergensmøte (23.01).

●

MedKom: Redaksjonen har hatt møte, workshop snart, delta v har
hatt møte med dårlig oppmøte, podkast har innspilling i kveld (30.01),
design har fått spørsmål om å sy styrebånd, styret har vedtatt at
design skal få 1000,- til å bruke på reparasjon av fanen. IT-utvalget
planlegger oppstartsmøte snart. Radioteateret har seminar på lørdag
(02.02).

●

Økonomisjef: Sendt søknad til IMF, fikk forespørsel om å forklare
søknaden. (positiv opplevelse, god samtale)

●

Leder: Ja eh ja vi gjør masse ting. Realfagsdagene 2020 skulle ha
oppstart med infomøte, så tok ansvar for den, koordinerte med
ekskursjonsleder og Realfagsdagene 2019. Ledet infomøtet.
Nyhetsbrev kommer. Presentasjon under konvergensmøte, fått
feedback på den. Distribuert mail til blant annet Delta Utenriks, invitert
til møte med NV-fakultetet om samarbeid ang. mottak av
internasjonale studenter. Postet ting og spammet
linjeforeningsgruppen på facebook.

●

Nestleder: Var referent under infomøte med Realfagsdagene 2020,
har vært tilgjengelig for leder og gjort mye ting i skyggene for å sikre
drift av linjeforeningen. Gjort mye, men har lite å vise til. Mye jobb med
koordinering av repping. Fikset referat fra forrige styremøte (drive,
nettside, papirutskrift på kontoret, you name it...). Blitt med i
IT-utvalget til Delta.

