Referat styremøte
Tirsdag 12.03.2019 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

Ridderkåringer v/Leder
Vi har valgt ridder(e). Det ble gjort med utgangspunkt i kriteriene som styret
skrev sammen på begynnelsen av året. Kriteriene bunner i at ridderkåringene
ikke skal være en popularitetskonkurranse, men heller en rettferdig
bedømming av summen av ens arbeid for foreningen, samt om man har
opptrådt i tråd med det som kan forventes av en ridder.
Styret fikk inn mange nominasjoner for til sammen 12 kandidater som på hver
sin måte har arbeidet hardt og lenge for foreningen.
Valget ble gjennomført på følgende måte: Først stemte styret på et
ubegrenset antall blant kandidatene som de kunne stille seg bak. De som
etter denne runden fikk ⅔ av stemmene eller mer gikk videre til neste runde.
Der ble det gjennomført preferansevalg dersom antall kandidater fra forrige
runde > 4 stk.
Styret endte til slutt opp med 4 kandidater som de ønsker velkommen inn i
ordenen på lørdag.

Sak 3

IFY-basisstøtte v/ITV Vegard Undheim
ITV ønsker å informere oss om økt basisstøtte og hvordan vi burde bruke
den. IFY har økt støtten nå, med forbehold om at vi bruker det på alle
fysikkstudenter ved våre studier, og ikke bare egne medlemmer. Leder leker
med tanken på Masterkontakter (og gjerne Bachelor også) ref
https://docs.google.com/document/d/1vb0dVBtUr-x3WFR3wdH90n4qSYMubc
v3t5ugSLCNw_0/edit?usp=sharing mtp Masterreunion og inkluderende tiltak
for alle på grunn av høyt frafall.
●

Vi har hatt møte onsdag/torsdag/torsdag/onsdag sist uke med resterende
ITV-er, kalt inn til møte for institutt for fysikk for å behandle pengestøtte, lei av
å få mange små tullesøknader. Penger på sosialt er bra, fordi lederen av IFY
er glad i oss. Støtte til Nabla, Timini og oss (Delta) for div karrieredager og
lignende.

Små sosiale arrangementer som tacokveld støttes ikke fordi linjeforeninger
skal stå for det, og dermed økes heller den sosiale basisstøtten slik at
linjeforeningene kan fikse det. Litt redd for kompiskultur hvor medlemmer bare
får være med, pengene skal brukes på alle og dermed må det være åpent for
alle.
Videre informasjon skal tas med klassekontaktene, vi har får 5000,- ekstra
(totalt 20 000,- pr år, hvorav store deler går til blant annet fadderperioden,
ekstra støtte til RFD og andre viktige driftskostnader). Vi får like mye som
Nabla (Nabla har flere medlemmer). Timini og Spanskrøret får halvparten av
oss.
Søknader som ekskursjoner går som sosialt og dermed gjennom
linjeforeninger, så ikke send slike. Gir også støtte til yrkesdager,
Realfagsdagene får mer pga det støtter realfag og ikke bare støtte til
ekskursjon. De har bestemt å sette av en pott til slike faglige arrangementer.
De støtter gjerne fysikkforedrag og tverrfaglig opplegg.
●

Utmatrikulering: Nabla og Timini har søkt om utmatrikulering, får 250,- pr
hode fra før, men det er blitt sendt om mer enn det. De ønsker helst ikke
søknader om utmatrikulering pga fakultetet gir støtte for slikt. De ønsker å ha
minst mulig med det sosiale mtp støtte.

●

Snakk med Norsk Hydro ang ekskursjon dit pga kommer nesten inn gratis.

●

Senter for Fremragende Forskning har mulighet for å bli involvert i
BedKomting. De liker Q-spin og studenter som vil leke med Q-spin.

Sak 3

Oppdatering DSB v/ArrKomsjef
ArrKomsjef presenterer utkast til kjøreplan.
Styrevors: Lille London kl. 1500
Krav til dere: Om dere skal prate, møt opp på lydprøve. Her lager Ole Harald
en plan om når de forskjellige skal ha lydprøver, og må vite hvem som skal
snakke.
Nå til helgen , har lokalet fra kl.12, lydprøver starter 12:15-12:30. Styrevorset
er pr nå på lille london, flyttes muligens til mit-kjelleren. Kjøreplanen får
feedback.

Sak 4

NV-lekene v/Leder
Holdes på søndag kl.13. Trenger noen som vil stå på Deltas post og
potensielt noen som vil være på styrelag.
Nestleder i ArrKom har laget finalestafetten. Mange forskjellige lag som
konkurrerer først, Delta har én post. Leder tenker å stå på post, men trenger
noen til å hjelpe til.

Sak 5

Småting fra mailboksen v/Leder
●

Chemie Grand Prix frist for påmelding 18.mars kl.18.00 (dato 2.mai). Obs plikter å betale inngangsbillett dersom man melder seg på.

●

Studenttinget vil ha kule videoer på sosiale medier. Frist 18.mars kl.23.59.

●

Teknologidagene 1.-2.april: Trenger 1-2 BMAT-stud. “Studentene lønnes med
vanlig timelønn, skal være med på lunsj og middag på mandag, stå på stand
mandag og ellers melde seg til diverse arbeidsoppgaver.”

●

Fadderseminar og Fadderkurs 9.april kl.16-19 v/Faddersjef

●

Klovnesprinten 2019 9.april (styresprint i 10-15min) med styrelag på 4. Frist
for påmelding 1.april.

●

Nano vil ha fysikkstudenter til symposium for nanoteknologi for
ikke-nanostudenter i tillegg til nanostudenter. Noe for oss? De har møte på
torsdag/fredag og selve arrangementet er 16.-17.oktober.

●

Møte med IE-dekan på Gløshaugen (3. etasje rett over kantina). Møtet med
dekan vil ta ca en time. Etterpå håper de at vi har mulighet for å bli igjen for et
møte om oppstarten og detaljer rundt immatrikulering, teknostart, realstart,
fakultetsinformasjonsmøter etc. Fadderansvarlig anbefales å dra på del 2.

Sak 6

Eventuelt
●

Amazing race-lag?
○

●

●

Muligens, styret sjekker kalenderen sin.

Instagram brukes lite.
○

4 siste postene har bare vært KvinneKom

○

MedKomsjef sitt ansvar?

○

Ansvar deles.

Styrekollokvier.
○

Går tilbake til torsdager nå som Dansefeberuar er ferdig.

Sak 7

Runde rundt bordet v/alle som er tilstede
●

ArrKom:
○

Dansefeberuar:
■

○

○

DSB:
■

Siste møte på mandag(11. mars), nok folk er påmeldt!

■

Per nå(onsdag 13. mars), er styrevors på Lille London

Amazing race:
■

○

●

●

●

●

Siste salsakurset ble avlyst

Logistikk planlegges, godt i gang

vÅrgang
■

Hadde møte i går(tirsdag 12. mars)

■

Planlegger å ha logo og en turnering

■

Transport i planleggingsfasen

BedKom:
○

Modellert og bygget sofa

○

Fortsatt oppfølging av støh samarbeid

FagKom:
○

Arrangert kollokvie i samarbeid med realfagsdagene

○

Planlagt videre på matte1 prosjekt

○

Jobbet med en prototype for komitestruktur for fagkom

○

Har glemt å bestille nye TFY4126 kompendier

KomKom:
○

Turgruppa har hatt møte og gått på skitur

○

VaffKafftorsdag har blitt arrangert

○

Kontoret har fått ny soffa

○

Delta utenriks har arrangert vaffelfredag på kontoret

○

KomKom har også vært på koietur

KvinneKom:
○

Feiret 8. mars med stand og vors

○

Arrangerte kjolebytte før DSB

○

Holdt edruarrangement på kontoret: strikk og drikk (kakao).

●

●

●

MedKom:
○

Bygget sofa, typ noldusarbeid.

○

Design hadde møte på mandag.

Faddersjef:
○

Vært på workshop

○

Begynt å sette sammen faddergrupper

○

Sendt mail

Økonomisjef:
○

●

Har mistet alle pengene, får de tilbake snart (Les ikke bruk penger)

Leder:
○

Bistod med mye Noldusarbeid og selskap til sofabyggerne i helgen

○

Holdt første møte med VelKom: Deltas nye lavterskel
“snakke-med”-komité som fokuserer på å gi medstudenter mulighet til
å prate om problemer og få hjelp fra riktig sted

●

○

Forsøkt å preppe styret på ridderkåringer og valgprosessen

○

Var edruvakt for Delta Utenriks sin vaffelkveld

○

Vanlig arbeid som å sette opp dagsorden, svare på mail osv.

○

Oppfordret til kverulering med Nestleder

Nestleder:
○

Bygd en sofa (midlertidig benk) sammen med BedKomsjef

○

Fikset med ridderting og repping

○

Ryddet i mail

○

Kverulert med leder

○

Gått glipp av VelKom-møte

