Referat styremøte
Onsdag 06.02.2019 kl.16:15
Leder ønsker velkommen til møtet.
Tilstede: Michael, Jostein, Bente, Ole Martin, Nora, Natalie, Michelle, Eskil, Torgeir, Simen
Sak 1

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

Sak 2

Komitéopptak og komitémedlemmer v/Nestleder
Det orienteres om hvordan man lager komitémedlemsliste og ble vist hvordan
tidligere lister ser ut. Nestleder ytrer ønsker om hvordan han ønsker listene
for enklest mulig overføring med tanke på kontortilgangslisten. Komitélederne
får foreløpig frist til neste møte for å ferdigstille egne lister.

Sak 3

Resultat ekstraordinær generalforsamling v/Leder
Ny KvinneKomsjef ble valgt. Leder har hatt planleggingsmøte med ny
KvinneKomsjef og diverse nyttig info blir delt. Protokoll kommer snart.

Sak 4

Teip og mer fra DC-sjef v/Leder
Styret har fått en meget detaljert søknad fra DC hvor de søker om støtte for
teip og diverse utstyr. Enkelte deler av søknaden haster da det må være på
plass til DSB.
Spørsmål til DC:
●

Trenger vi 4 mygger? (Har 2 fra før av)
○

Revy?

●

Kan noen brukes til instrumentmikrofon?

●

Vi trenger en liste med hva slags teip DC ønsker, ikke bare ramse opp
ulike kandidater.

●

Vil Delta$hoputvikler selge Deltateip i shoppen?

●

Det foreslås samarbeid med Nabla hvor de kan bruke teipen vår
oppned (feil vei)

●

Trenger konkret forslag til trommestol m/pris

Styret vedtar (uten pisken!) at de skal på ekskursjon til skybaren neste
styrekollokvie.
Styret vedtar (fortsatt uten pisken!) 500,- til bruk på stropper til festing av
kabler og teip til markering av lydbord.
Styret vedtar (ingen pisk i sikte) 2000,- til bruk for XLR-jack kabler av ulike

lengder, DI-boks og høyttalerstativ.
Sak 5

Eventuelt
●

Samisk nasjonaldag (06.02.). Lihkku beivviin!

●

“Bedpress” m/STØH?
○

Ikke blestegebyr, men eksponering for finanstilsynet og starter
et potensielt videre samarbeid med STØH. Potensielt delta i å
undergrave systemet hvor vi tar og får blestegebyr.

○

Tar saken videre med STØH og skal spørre om mer info rundt
hva som er normen mtp. bedriftspresentasjoner for STØH.

○

Hører også med andre linjeforeninger som inngår i en
samarbeidsavtale.

●

Pengebruk Delta Utenriks:
○

De har planlagt å søke om egne midler etterhvert. De har brukt
1500,- så langt.

●

Hyttevakter for V&A:
○

●

Volvox trenger edruvakter til krabbefest. Noen fikser det.

Enda et nytt bord på kontoret:
○

Vi har et bord som er nytt og fint, men vi har fortsatt et
gammelt bord. Noen må på Finn jakt etter nytt og billig (gratis)
bord.

●

Styrebånd:
○

Melding fra leder av DesignKom, møtes snart for å diskutere
hva som skal gjøres med styrebåndene.

●

Tall på påbegynte/frafall fra studiene kommer forhåpentligvis snart fra
NV, har allerede fått fra IE. Skal deles.

●

Spørsmål om å utvide fadderutvalget (1-2 personer) for å ta hensyn til
internasjonale studenter for å forberede en potensiell endring mtp.
opptak av internasjonale studenter.

Sak 9

Runde rundt bordet v/alle som er tilstede
●

ArrKom:
○

Har prøvd å få organisert arrangørgrupper.

○

Dansefebruar har startet, swingkurs var det en del folk, ikke så
mange på break pga eksfors og kollokvie.

○

DSB er underholdning planlagt, event kommer til helgen,
DesignKom har fikset nydelig Facebook-header.

○

Amazing Race hadde workshop, få oppmøte, men fikk fikset
logistikk og litt på oppgaveskriving.

○

vÅrgang, lokaler avventes svar på.

○

17.mai skjer ikke mye, ikke behov for det enda.

○

Immball har blitt valgt medarrangør, arrangør har begynt
planlegging av møte.

○
●

●

Åre har funnet sted og har booket hytter på Bjørnen.

BedKom:
○

Fått faktura fra Kjel, purret på faktura fra div linjeforeninger.

○

Snakket med næringsutvalg om tidligere nevnt sak.

○

Wiki-prosjektet jobbes med.

FagKom:
○

Ikke gjort mye siste uka, sendt inn sit-greier om rapport
angående kollokvier på gløs, altså en rapport om hvordan
Delta gjør ting og om tilbakemeldinger på kollokvier m.m.

○

Informert om prosjekt FagKom har i samarbeid med noen som
lager nettbasert kompendium i matte 1. Møte med ansvarlig
person snart.

○

Folk i FagKom skriver på fler.dim. kompendiet, oppdatering
sendes ut snart, korrekturlesing skjer snart.

○

Jobber med arrangementet ref. tidligere mail (se forrige
referat).

●

KomKom:
○

Bryggelauget driver med planlegging.

○

CosKom har valgt ny Cos(e)sjef (Tonje), og det var spillkveld
forrige søndag (03.02.).

○

NoenKom har fått flere Noenskjemaer.

○

Telta gikk på skitur (planlagt av TurKom) på lørdag (02.02.).

○

VaffKaff hadde VaffKaff forrige torsdag (31.01.) og skal ha i
morgen (07.02.).

○

Koieturdato er bestemt.

○

Delta$hop-utvikler ser på mulighet for å bestille
Delta-øredobber til shoppen.

●

KvinneKom:
○

Har reddet verden siden det ble valgt ny leder for komiteen.

○

Anklaget for hacking av google.

○

Fått mye info og prøver med å komme i gang. Var på møte
med leder om veien videre mtp mål og ambisjoner.

●

MedKom:
○

Sendt mail til designkomsjef ang. fanen.

○

Møte med it-utvalget forrige søndag, kommet fram til at det er
ønske om å opprette interessegruppe om det.

●

Faddersjef:
○

Møte med Delta Utenriks ang internasjonale studenter.

○

Jobbet med fadderutvalgsøknader, bare fått én hittil (06.02.)

○

Meldt på fadderseminar i Oslo.

○

Sendt mailer.

○

Møte med NV-gangen med faddersjefene snart (Nabla må
bare velge sin nye først).

●

Økonomisjef:
○

Telling av shoppen forrige søndag.

○

Ført regnskapet for januar. Gikk bra. Antageligvis ingen feil.
(Flink Økonomisjef!)

●

Leder:
○

Har snakket med DeisgnKomsjef ang. styrebånd.

○

Månedens fysiker må ut snart.

○

Sendt mail til NV- og IE-fakultetet om undersøkelse ang. tall for
frafall og planlegger litt rundt dette.

○

Holdt på mye med eksfors.

○

Samtale om mål og ambisjoner med ny kvinnekomsjef, samt
gitt innføring i hvordan være styremedlem.

○

Satte i gang samarbeidsøvelser under styrekollokvie m/
middag.

○
●

Deltatt i reppeansvaret.

Nestleder:
○

Fikset med repping og vært tilgjengelig for andre.

○

Gjort mye småting her og der samt fikset en del i forkant av
eksfors.

○

Behandlet og sortert div. mail som har kommet inn.

○

I startfasen av å oppdatere medlemsliste.

