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Velkommen v/Sofie & check in

Korte saker
● Hyttetur m/styret
● Kryssfest
● Nyttårsbord

Sofie lager doodle med potensielle datoer for hyttetur, kryssfest og nyttårsbord.

Diskusjonssaker
● Genvors

Genvors er om mindre enn én uke og blir i år som i fjor gjennomført digitalt. Frem til
den tid er det en del som avklares, planlegges og fikses. Mye kan også vente med å
avklare til neste styremøte mandag 10. januar.

o Forventningsavklaring
Hvordan ønsker vi å gjennomføre genvors? Hva vil vi at medlemmene skal
sitte igjen med etter genvorset? Hvordan skal vi oppføre oss? Det er viktig å



tenke over dette før genvors – selvfølgelig skal styret ha det gøy og feire det
siste året, men ikke full overtenning (denne gangen:`)). Vi har enn jobb å gjøre
før, underveis og etter genvors – som Sofie så godt sa: «man skal klare å være
et halvt oppegående menneske på innvielsen».

o Blæst
Når genvors nå blir digitalt er det viktig å få blæstet godt før genvors. Fredrik
kommer til å gå gjennom timeplanen til kull 21 og finne en dag med tidspunkt
det passer å blæste. Satser på mandag eller tirsdag neste uke. I tradisjon tro
stiller alle i styret i full galla på blæsten.

o Presentasjon av Placeboåret
Sofie holder en presentasjon og viser hva vi har fått til i løpet av året og hva
som har funket eller ikke funket. Hvis man har innspill sender man inn til
Sofie, gjerne bilder.

o Utførelse
Det er en ganske satt liste over hva og hvordan ting foregår på Placebos
genvors. Sofie ønsker velkommen og godkjenner møteinnkallingen. Etter dette
utnevner hun ordstyrer, som videre utnevner sekretær og tellekorps. Sofie
presenterer deretter Placeboåret, og etter dette går Julie gjennom årets
økonomi. Videre følger vedtektsendringer, og det er lagt inn litt tid til
diskusjon. Dersom diskusjonen går over fem minutter, vil ordstyrer kutte og gå
rett på avstemming. Dersom endring ikke vedtas, kan det tas opp igjen neste
genvors. Nye tiltak kommer samme dag som genvors avholdes, vi ser derfor
ann om æresmedlemskap deles ut på genvors eller på jubileumsballet.

Etter dette ber vi det nye styret logge inn på en ny lenke/nytt rom, og forteller
hvor de skal møte opp. Det gamle styret tar det nye styret med til innvielsen.
Etter innvielsen vil det bli konkurranser mellom nye og gamle styret. Etter
dette trekker vi inn til Sofie (dersom restriksjoner tillater det), og fortsetter
feiring der. Plan B – fortsetter ute, men legger da inn litt ekstra tid før det nye
styret skal møte på gitt adresse så de kan ta på seg litt ekstra klær (pisskaldt i
fjor).

o Forberedelser
Det meste hviler på IT-sjefen sine skuldre, da genvors avholdes digitalt.
Zoom-lenke er laget. Problemer vi kan møte på er i forhold til stemming –
hvordan kan vi gjøre det enklest? Så lenge vi har alt klart før genvors setter i
gang, så skal det ikke være så mange andre tekniske ting som trenger
forberedelse. Vi krysser, som alltid, alt som kan krysses for at ting går på
skinner (noe det som oftest ikke gjør, men det er lov å håpe). Utenom det
tekniske, må dette fikses:

▪ Flaske med noe godt til det nye styret.
▪ Hvert verv må kjøpe 2x0.33 av valgfri drikke.
▪ Dersom det blir opplegg hos Sofie må vi tenke gjennom om det er noe

som må kjøpes inn – de fleste nye er ikke klare over at det er opplegg
etter genvors.

▪ Bånd til nye medlemmer – må lages! Kan låne Foetus sin symaskin?
Ansvar: Ada, Shurabi og Brede. Stoff må kjøpes, Sofie sjekker opp.

▪ Vedtekter – dersom endringer må dette være klart før søndag.



▪ Ansvarsfordeling – tas på mandag.
▪ Æresmedlemmer – fått inn mange søknader. Sofie samler sammen alle

tekstene, legger ut på Slack, alle må lese over, og stemme innen møtet
på mandag.

▪ De som leser opp nominasjonene må renskrive tekstene etter mal.

Eventuelt
● Neste møte – mandag 10. januar, kl. 14-16.
● Elevkveld – alle i styret har fått mail om elevkveld/stand for nye studenter, mest rettet

mot ingeniørstudenter, men det er viktig at vi viser oss frem til studenter uansett.
Elevkvelden avholdes tidlig i februar, rett etter at styreperiode er over. Vi tenker derfor
at det er mest naturlig at de fra det gamle styret som vil og kan stille møter opp, og så
kan de fra det nye styret som ønsker å bli med slenge seg på.

● Akademika – promobilde må tas. Sander star styring, tar bilde i uke 2?
● Revyer – vi har blitt invitert til revyer den kommende våren, hvordan stiller vi oss til

dette? De invitasjonene som kommer i vår styreperiode svarer vi på, de som kommer
etter får det nye styret ta stilling til.

● Erfaringsoverføring – kan godt vente med det store overføringsmøtet til to uker etter
genvors. Planen er da at det nye styret skal «observere» hvordan et styremøte foregår.

Møtekritikk & check-out

Dagens møtequote
Sofie var på ballen og snappet opp dette gullkornet fra faddersjef Sander. Han gnir det godt
inn med ferdig skrevet erfaringsskriv og en fadderkomité, som han så ydmykt kaller sine
«undersåtter», han en liten uke til kan bosse rundt.
Nominasjon er mottatt og innvilget!

To-do til neste møte

Navn TO DO til neste møte
ALLE Nominasjoner æresmedlemskap
Sofie Doodles

Æresmedlemskap
Fikse div til genvors

Shurabi Bånd
Sander Lese i Ringenes Herre



Erfaringsskriv – ferdigstille (egentlig
ferdig?)
Akademika

Fredrik Blæst genvors
Einar Erfaringsskriv
Elise Styrepresentasjon på insta

Erfaringsskriv
Stemming – genvors

Brede Tilbakebetalinger Åre
Erfaringsskriv
Fikse styrepresentasjon til insta
Bånd

Julie Presentasjon over økonomi til genvors
Erfaringsskriv
Tilbakebetalinger Åre

Ada Erfaringsskriv
Bånd
Møtereferat


