Referat styremøte
Onsdag 06.03.2019 kl.16:15
Leder ønsker velkommen til møtet.
Tilstede: Michael, Michelle, Eskil, Torgeir, Ole Martin, Simen, Jostein, Nora, Natalie, Bente
Sak 1

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

Sak 2

Riddernominasjoner v/Leder
Det er kommet inn rekordmange nominasjoner i år. Nominasjonene
diskuteres grundig med utgangspunkt i eksempler som er gitt og vurderes i
forhold til kriteriene som styret har satt for bedømming.
Til neste gang har styret i oppgave å undersøke om opplysningene om
kandidatene stemmer, og det skal stemmes over hvem som kåres til Riddere
av Infinitesimalordenen.

Sak 3

Deltahouse-oppdateringer v/alle
Alle skal ha gjennomgått sine områder på Deltahouse og presenterer hva de
vil gjøre med sine områder. Det er viktig å få til en gjennomgående struktur.
●

Fjerne alumni skjema pga annen alumniinnhenting

●

Egne komitesider

●

Bedre seksjonering

●

Rydd opp i info og nye bilder

●

Mye omstrukturering

●

Fjern bestilling og handlekurv

●

English er skuffende

●

Mer fokus på nye studenter

●

Kjedelig og feil tekst her og der

●

Om oss burde ikke slenge statutter i trynet på deg med en gang, fortell hva
Delta er!

●

Kok Omega sin

●

se på mulighet til å kjøpe et par andre domener, feks “linjeforeningendelta.no”
etc. og redirecte til “deltahouse.no”

●

Kom med etterfyll

Sak 4

Billigere medlemsskap for internasjonale studenter v/Fagsjef
Ønske fra flere jeg har snakket med, samt at det virker veldig logisk når
medlemsskapsprisen på en måte er designet for verdireturnering gjennom tre
år.
Kanksje litt mye å betale 300kr for kun ett semester, evt ett år.
Statuttfestet at medlemskontigent er 300 kroner. Dersom det f.eks. bare er
100 kroner for et semester så blir det bare 100 kroner inn og 100 kr ut per
semester -> ekstra arbeid for økonomisjef. Se på mulighet for statuttendring
eller int.stud. pris på arrangementer.

Sak 5

Renovering v/Nestleder og BedKomsjef
Har mange ideer til endringer. Mulig at endringer tiltrer allerede ved
førstkommende helg (08.-10.mars) i forkant av Realfagsdagene og Det
Sammensatte Ball. foreløpige modeller
Pris kommer kanskje snart.
Styret vedtar 3000,- til kontorrenovasjon.

Sak 6

Eventuelt
●

Dildokast 12.mars kl.20 med NV-styrene + Online og Abakus

●

Japansk gameshow (22:23, onsdag)
■

Michael, Michelle, Eskil, Natalie, (Jostein), Ole Martin, Nora

●

Team badekarpadlingen 2018 tar UKEtoget.

●

Ta kontakt med økonomisjef hvis det selges noe i Delta$hopen med
kontanter.

Sak 7

Runde rundt bordet v/alle som er tilstede
●

ArrKom:
○

DSB: Skal ha møte mandag(11.03) med oppsummering om hva som
har skjedd og hva som skal skje. Det blir fest!

○

vÅrgang: Lokaler booket: sjetne bydelshus. Hadde oppstartsmøte den
20. februar, og neste møte blir tirsdag den 12.03.

○

Immball: Lokaler er reservert, og det blir den 6. september i
banksalen.

●

○

Åre 2020: Medarrangør har bestilt buss.

○

17. mai frokost: Skal ha første møte torsdag 7. mars.

○

Dansefeberuar: ett kurs igjen

BedKom:

●

○

Har lagd modell av kontoret/sofa for bygge prosjekt.

○

Faktura for MSU

○

Fulgt opp på potensielt STØH samarbeid.

○

Satt opp møte for å flytte fokus over på “hva kan jeg bli 2019”

FagKom:
○

Jobbet på kompendium

○

Arrangert kollokvie

○

Hatt møte med Matte1 prosjektgruppa

○

Jobbet med en bedre komitestruktur på fagkom

○

Hatt møte med representanter for de faglige komiteene til Nabla og
Volvox om planlegging av Selda Ekiz foredrag

○
●

●

●

Jobbet med foredragene til Realfagsdagene

KomKom:
○

CosKom har hatt møte (28.02.) og spillkveld (03.03.)

○

Bryggelauget har brygget

○

VaffKafftorsdag ble gjennomført (28.02.)

○

KontorKom hadde møte

○

Har kasta litt ting på kontoret og ordnet med ting til Koietur

KvinneKom:
○

Har fått innvilget støtte fra rektors pott

○

Har planlagt 8. mars feiring, både på formiddag og kveld

MedKom:
○

String temp; har hatt møte. Satte planer, mål, delmål.

○

Podcast gonna pod

○

Sjef har levert ∆t til de fleste kontorene, eksl. Aarhønen, Bygg, Elektra,
Smørekoppen, Hybrida, og evt. andre.

●

●

○

IE hadde ingen gamle kretskort å avse.

○

Vi har fått et Raspberry Pi-kit av en gavmild donor.

Faddersjef:
○

Opprettet slack for fadderutvalget

○

Gjort en del småting som faddersjef ikke konkret husker

○

Fått folk til å søke fadder

Økonomisjef:

●

○

Overført 35% av overskuddet fra 2018 til Deltafondet.

○

Varetelling på søndag. (03.03.)

○

Regnskap for februar.

○

Sendt søknad til Sit.

Leder:
○

Hadde eksamen 04.03.

○

Satt opp møte med “snakke med-tjenesten” til Delta 11.03. 9 stk står
på SKAL.

○

Rekrutterte 4 flinke eks-badekarpadlere til UKEtoget. Hype.

○

Hjulpet ArrKom en del med logistikk ifb med betalingsfrister og hotell
og generell blest av DSB.

○

Møtte Faddersjef og Utenrikssjef kort for å prate om
utvekslingsstudenter i fadderperioden. Faddersjef har en plan.

○

Tatt imot og svart på riddernominasjoner, samt planlagt mye rundt
prosessen bak hvordan de skal velges (refererer til kriterielisten). Har
fått inn rekordmange nominasjoner i år.

○

Laget en scetch til organisasjonskart på Deltahouse. Skal videresende
lister med gjøremål til string temp.

○
●

Meldt seg inn i CosKom.

Nestleder:
○

Systematisert riddernominasjoner og jobbet en del med dem

○

Fikset med repping

○

Vært delaktig i planlegging av kontorrenovasjonen

○

deltatt på string temp; sitt møte (03.03.)

