Referat styremøte
Onsdag 20.02.2019 kl.16:15
Nestleder ønsker velkommen til møtet.
Tilstede: Michael, Ole Martin, Torgeir, Nora, Simen, Natalie
Sak 1

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

Sak 2

Ny kjellerkontakt v/Nyvalgt kjellerkontakt
●

Hva skjedde under kjellerens genfors?
○

En sak ble tatt opp (red.anm vedtektsendring), ble ikke
godkjent, én person stilte til hver stilling

●

Hva er kjellerkontaktens rolle?
○

Knytte Delta og Kjelleren sammen, sørge for at Delta kan ha
interne arrangementer, sørge for at det er nok folk som kan
jobbe. Delta er flinkest på oppmøte, så ordningen til nå har
fungert bra

●

Hva forventer kjellerkontakten av styret?
○

Forventer at Delta skal gjøre som før; møte opp

○

Nestleder spør om økonomiske forventninger; har ikke vært
snakka om noen økning i støtte enda, men det kommer
eventuelt senere

●

Hva forventer styret av kjellerkontakten?
○

Informasjon om arrangementer og annet, at vi blir holdt
oppdatert på hva som skjer i Kjelleren

○

At blesting fortsetter, og at folk fremdeles kommer

○

Hvis vi trenger et lokale fort, så stiller Kjelleren opp, og at vi
kan ha interne arrangementer der

●

Oppdatering av Deltahouse Student -> Realfagskjelleren: Gi riktig
adresse, en kulere beskrivelse og muligens et bilde?
○

Egen nettside for Kjelleren, direkte link. Snakke med ny
kjellerleder om mulige bilder

Sak 3

Linjeledermøte 19.02. v/Nestleder
Nestleder oppdaterer resten av styret om hva som ble snakket om på
Linjeledermøtet.

Sak 4

Lavterskel “PsyKom” v/Nestleder
5 ½ interesserte (én er avventende). Møte og kurs i mars, tydeliggjøring og
tilgjengelighet er viktig.
En aktiv tjeneste som er kontaktpersonen for de som bare trenger å snakke
med noen, vise de videre hvis de trenger mer.
PsyKom vil ha mest å gjøre med psykt vanlig uke dette semesteret.
I første omgang et forsøk på å opprette en komité, muligens under KomKom
etterhvert, må se litt hvordan det blir.
Arbeidsoppgavene til PsyKom er ikke helt bestemt enda.

Sak 5

Eventuelt
●

●

●

Pi-dagen, har det skjedd noe?
○

Har sendt mail, hva vil de ha?

○

Flesteparten er opptatt med RFD under Pi-dagen

○

Har mest sannsynlig ikke mulighet til å stille opp med quiz

○

De ville/kunne ikke flytte foredrag så folk kunne møte opp

Samfundetvalg
○

Innsendt sak: noen vil at noen skal kuppe valget i Samfundet

○

Løsning i sak: Det skrives Noenskjema

Vi har fått støtte fra IMF
○

Sak 6

Kollokvie og DC

Runde rundt bordet v/alle som er tilstede
●

KomKom
○

Bryggelauget: Har søkt støtte til fat

○

CosKom: Har hatt spillkveld (17.02.)

○

Delta$hop: Har bestilt 100 sett med øredobber, har også prøvd
å bestille nøkkelringer, men de ville ha bilde med vektorgrafikk
av deltalogoen

○

KontorKom: Har hatt møte

○

NoenKom: Hva har blitt gjort

○

Turkom: Ikke noe spesielt har blitt gjort siden sist

○

VaffKaff: VaffKaff forrige torsdag (14.02.), og i morgen (21.02.)

○

KomKomsjef: laget vakseliste for kontoret, og skjema for
Koietur, fullført 4/6 samtaler med underkomitéledere, kastet litt

på kontoret, og vært med på å fjerne ting fra kjøkkenet
●

FagKom
○

Skriver kompendium, workshop snart før det sendes videre til
korrekturlesning

○

Frist for matte 1 kompendium til sommeren, tenker å sette de
nye medlemmene på det.

○

●

Hentet kompendium fra lageret, må kanskje bestille flere

FadderKom
○

Et fadderutvalg har blitt valgt, møte i nær fremtid

○

Faddersøknad ble sendt ut i dag

○

Har blitt lagt inn mer på driven, inkludert en mal for detaljplan
for arrangementer

●

Kvinnekom
○

Møte på mandag (18.02.)
■

Varte i 4 timer, Ella Sofie ble valgt som nestleder

■

Workshop på søndag, mange gode ideer, se om de får
gjort noe til 8. mars

○

Var med på møte med Delta Utenriks i går (19.02.)

○

Fikk sendt ut søknad til Rektorspott (likestillingsmidler)

●

Økonomi
○ Prøvd å finne ut av hva vi skal søke om til SiT
○ Fått folk til å gjøre ting klart med tanke på søknader om støtte
○ Hjulpet KvinneKomsjef med søknad til Rektorspotten

●

Nestleder
○ Har vært syk
○ Fikset med repping
○ Begynt smått på medlemslister
○ Steppet inn for Leder på Linjeledermøtet i går (19.02.)

●

Leder
○
○
○
○

Har også vært syk
Opprettet “Kjøpe, selge, savnet, bytte eller flytte Delta”.
Vært på NV ledermøte (18.02.)
Har påkalt ridderne for å samle dem i et utvalg før DSB.

○
○
○

Lagt ut noen få statistikktall fra data hentet fra NV og IE (og
sjekket ut at tallene stemmer).
Har samlet inn frivillige til PsyKom.
Forsøkt å bistå Delta Utenriks i jakten på ekstern støtte
(spoiler: man må via Økonomisjef)

