
 

 
Saksliste møte 12 
Torsdag 6.oktober 
MTG21, 14.15 
 
Velkommen v/Julie 
Check in 
 
Korte saker: 
Edruvakter låvefest EMIL 
Emil ønsker at vi stiller som edruvakt for dem på låvefest fredag 28.oktober. De trenger 8 vakter, 
men det er mulig at de kan skaffe noen selv.  
Keira, Thea, Aurora kan. Julie, Jørgen, Ronald og Elin prøver å få det til.  
 
Julekort 
Vi må begynne å tenke på tema og tidspunkt for bilder til dette. Keira spør om han vil ta bilder til 
dette. Gir en lerke og en sangbok som betaling på dette.  
Forslag til tema: placebo strikkegenser. Tenker på tema til neste gang.  
 
Premiereforestilling revyen 
Styret har fått satt av billetter til dette. Julie skal arrangere vors på studsal, Aurora har søkt om 
skjenkebevilgning til dette. Det er foreløpig ikke satt av plasser til eksterne styrer til dette, men 
andre revystyrer er invitert. Vors starter klokken 16.  
De i styret som ikke kan komme må melde fra om dette til Julie.  
 
Medarbeidersamtaler 
Julie ønsker å ha en liten medarbeidersamtale med andre i styret. Åpner for muligheten for å ta 
opp ting de har på hjertet, og om det eventuelt er noe som skal endres på de siste månedene.  
 
 
Diskusjonssaker: 
Låvefest: arbeidsfordeling, capser 
Revyen har øvingshelg samme helg, og de skal være ferdige til 1730. Bussene går etter planen 
1900 og alle må møte opp innen dette.  
Aurora sender ut mail angående swingkurs og Thea deler i Låvefestarrangementet.  
Jørgen har bil som kan brukes ut til låvefest.  
Ronald fordeler arbeidsoppgaver til de andre i styret og deler dette på slack.  
Leter etter alternativ til vegetarianere. Serverer pølser til de andre. 
Julie, Elin, Magnus og Aurora loser folk inn på bussene.  
Prøver å rigge på gårdene på dagtid slik at vi slipper å kjør ut på kvelden.  
Jørgen kjøper 6 felleskjøp-capser til resten av styret.  
Må kjøpe inn 20% sprit ettersom vi har 18-års aldersgrense.  
 
Fakultetsfest: tema, invitasjoner 
11.november på studio 26. Har fått rabattert pris på 5000kr til lokale.  
Ronald har sendt mail til de ulike studiene på fakultetet. Vi ser an interessen blant de ulike 
linjeforeningene, før vi eventuelt inviterer andre.  
Elin tar ansvar for å lage blæste-video.   



Tema: ulike forbokstaver til de ulike studiene 
Thea lager arrangement til dette.  
 
Åre: oppdatering, sosiale arrangementer 
Keira sender ut purremail og gir de som ikke har betalt mulighet til å betale innen mandag før 
billettene gis videre.  
Keira har snakket med omega om å ha felles arrangement. Et alternativ blir å leie bygget sammen 
der nede.  
Vi vil arrangere hytte for hytte når vi er i Åre.  
Dilemma med uketjeneste som er på torsdagen og fredagen. Vi kan ikke sende en buss på 
fredagen, men det kan være et alternativ at noen busser drar tidlig på torsdagen og at noen 
busser drar senere på dagen. Det vil bli lagt ut et google skjema når det nærmer seg litt for å få 
kartlagt dette.  
Styret bor på samme hytte i Åre.  
Fordeling av hvem som bor sammen på hytter kommer når det nærmer seg litt.  
 
Middag med EMIL 
Mandag 17.oktober. Kan være hos Elin eller Keira. Vi lager middag. Alle tar med vin.  
Julie lager arrangement.  
Det blir klokken 1800. 
Elin lager musikklek.  
 
Merch 
Half zip: lysegrå,  burgunder og mørk grønn (hvit logo på de 2 siste) 
College: mørkeblå og mørkegrønn 
Retro genser i grå med stor logo.  
Deler interesseskjema med medlemmene om et par uker.  
 
Julefilmkveld 
Jørgen har søkt om midler til julefilmkveld med pizza og snacks. Istedenfor eksamenskos og 
julekos. Vi har fått 10 000kr til dette.  
 
Eventuelt: 
Styrefest 
Cavakryss 
 
Check out 
Møtekritikk 
Diggepunkt (edited)  

 


