
Møte 4 
 
Tid: 4. mars 2021, kl.14.15-16.00 
Sted: MTG23 
Til stede: ALLE:D 
 
 
Velkommen v/Sofie  
 
Check-in  
 
 
Korte saker:  
 
Påskeblot: avlyse?  

● Avlyses dessverre i år – erstattet av bingo med NMF.  
 

Nybygg Samfundet  
● Linjeforeninger innvirkning på hva rommene skal brukes til  
● Innlegg på Slack  

- Kommentere +/- og forslag  
 

En psykt vanlig uke  
● 15-21.mars, digitalt 
● Dele videre innlegg fra POPS 

 
Bingo - blestevideo  

● Ferdig (og alle har noe å glede seg til!!!!)  
- Melding til forelesere om å vise i forelesning  

● Dele på insta 
o Link?  

 
Facebookarrangement + status bingo-plakat  

● Alt oppe og går 
● Plakater henges opp på Øya  

 
 
 
Diskusjonssaker: 
 
Helseløs v/Brede:  

● Coronasituasjon og tiltak  
- Korona-regler taler mot at det kan gjennomføres  

o Både Trondheim kommune og nasjonale tiltak  
o Kontaktsport for studenter ikke lov  
o Innendørsaktiviteter ikke lov  

- Helseløs er derfor per dags dato ikke lov å arrangere:(  
- Nyeste føringer 3.mars – lettelser kommer mulig etter Helseløs 
- Utsette/avlyse?  



o Bedre å utsette enn å avlyse  
o April?  

▪ Nær eksamen – mulig laber interesse (?) 
▪ Godt psykososialt tiltak – bra for kropp og sjel  

- Arrangere tur/annet dagen? 
o Avklare neste møte  

- Informere om at Helseløs kommer, men tidspunkt er uvisst!  
 
 
Bingo – kalender  

●  Avklare datoer for gjennomførelse av aktiviteter  
- Planlegges videre på Slack  

 
Eventuelt:  

● Cava-kryss  
● Sosialt for styret  

 
Check-out  
 
Møtekritikk  

● Skravling over hverandre  
- Må være mer strukturerte  

 
Diggepunkt  
 
 
 
To-do listen ligger lengre ned:)) 
 
 
 
Navn  Oppgaver 
Alle  Bingo  

● Fylle inn doodle – tidspunkter man 
kan gjøre aktiviteter  

● Destinasjonsmiddag – forslag på 
Slack  

Sofie Bingo  
● Innlegg – destinasjonsmiddag  
● Fikse video til kull19 
● Generelt overblikk  

 
Generelt  

● Highlights – Herman Flesvig  
Shurabi  Betale gensere  
Sander Fadderarrangementet; fastsette første 

lørdagen i fadderukene  
● Snakke med EMIL  
● Ny melding til arkitekt  

Julie Månedsoppgjør :))) 



 
 
 
 

Fredrik Bingo  
● Sende video til forelesere (innen i 

morgen)  
Einar  Fadderukene  

● Planlegge videre  
● Studio 26 – datoer?  

 
Elise Bingo  

● Ferdig plakat 
● Ferdig facebookarrangement  
● Innlegg på insta  

 
Presentasjon av styret  

● Insta  
● Tavle MTFS 

 
Generelt  

● Innlegg bingo  
 

Brede  Helseløs  
● Avlyse SiT-hallen  

 
Åre 

● Lære seg svensk  
 
+ ta seg en bolle:) 
 

Ada  Møtereferat skal ut innen fredag!!! 


