
Referat møte 17 
 
Torsdag 15.desember 
MTG21 (zoom for resten), 16.15 
Velkommen v/Julie 
Referat: Elin 
 
Til stede: Julie, Elin, Aurora, Ronald, Thea, Keira 
 
 
Korte saker: 
Julekort 

- Ikke levert: 
o Elin, Ronald – fikser i helgen 

- Levert: 
o Aurora, Thea, Julie, Keira 

- Ukjent: 
o Magnus, Nora  

 
 
Erfaringsskriv 

- Obs skriv i julen. 
- Gå gjennom året, se gjennom referater, Julie har skrevet ned noe også (send 

mld, så sender hun noen punkter) 
- Spm fra Thea: fjerne alt med insta? Nei – ny blæstesjef bare overtar det. 

 
Nyttårsbord 

- Tentativ dato tordag 19 jan. Julie og muligens Keira kan ikke. Ny dato? 
- Evt fredag 20? lørdag 21? søndag 22? 
- Julie lager en doodel på dager som passer (noe i feb og). 

 
Bilder 

- Legg inn bilder i google driven (gøyale bilder) – trenger det til gen.fors 
presentasjon.  

 
Diskusjonssaker: 
Åre: oppdatering 

- Skistar vil at vi skal kjøpe flere skikort enn hva vi har bestilt, vi har ikke. Råd til 
dette. Har sendt mail, avventer svar.  

 
Generalforsamling + Back to school: oppdatering 

- Trenger 5 edruvakter: 
o Maja dammen 
o Bergitte Vedøy 
o Sofie Dalheim (ordstyrer med julie) 
o Sander Hoff 

- Organisasjonskolleget mulig å leie inn for typ en vinflaske – flinke folk. Som kan 
ta oppgaven som ordstyrer. Mer effektivt genfors som ikke sklir ut. 

 
Back to school: ikke noe oppdatering fra studio26 

- Thea: Lager face-arrangement ila neste uke – deles på nyåret 
- Ronald: Sender ut mail til linjeforeninger på nyåret 



 
Nye styret: 

- Lager litt revidert opplegg til de nye på vei til studio – innom en på veien. 
 
Vedtektsendringer 

- Ordnes i juleferien.  
 
Eventuelt: 
Møter etter jul: Tordag 5. Jan og tirsdag 10. jan 

- Disse må prioriteres!! 
Styrepresentasjoner: Thea fikser insta – frie tøyler 

- Etter jul, tre faste spm + en liten twist  
- Styrebildet + noen gøyale bilder/videoer 
- Siste bildet: av hele styret – og reminder på genfors 

 
Cavakryss 
Nada  
 
Check out 
Møtekritikk 
Dårlig med logistikk på møtet i dag med zoom, fysisk, og kun halve styret.  

 


