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Innsjekk
- Eksamensstress, alle slitne og stressa som vanlig.

Karriere og utveksling
- første grupper har dratt på prosjekter. Vi er interessert i å fortsette samarbeidet,

Jørgen er interessert i å jobbe sammen i to år hvor europastudenter får
ekstraordinær posisjon som samarbeidspartner.

- vil bruke penger til karrierre andre dager enn karrierredagen. Vi skal sjekke om
tillatelse i vedtektene, evt endre de

- vi skal sende noen med fremmedspråk til videregående for å presentere

Sosialansvarlig
- Sosialansvarlig skal på utveksling, må byttes ut sammen med nestleder og

kjelleransvarlig.

Arrangementer
- Møte med styret 13,14,15 Januar
- Åre-tur 20-23, mer ting å gjøre under åre og om kvelden 20
- Temafest for februar (karneval)
- jubileum Mars
- Karrieredag 6. April
- 17. Mai med Eureka

Tur
- folk vil ha info, spesielt om penger
- sliter igjen med at bedriften ikke klarer å lage faktura
- Vi trenger å betale i desember
- vi hører om depositum
- Tix er i Åre mens vi er der.

Komiteer
- blir litt nedtrapping neste semester på grunn av utvekslinng

SerEØS
- innleveringsfrist 10. Desember
- Blir over nyttår
- finansiering gjennom repromidler fikses



Genfor
- må bli siste uke

Evaluering av høsten
- Vi har ikke fått til alt vi ønsker, men føler vi har fått en god start
- Vi bruke mer studentsteder til store events, mer kjeller.
- Fornøyd med Three Lions, skulle gjerne hatt 1 lokale og dansegulv.
- Styret må møte mer opp
- mer sosiale styreting
- VI vil jobbe mer med andre, blant annet Babel linjeforening
- planlegge mer i kalender (?) og fortsette å ha møter
- bedre overgang til nye verv,
- Bør bli bedre på å søke om sponsor, vurdere egen komite.

Eventuelt
- økonomi

- VI burde skaffe bedriftskort
- blir 350 maks i året

-
- vedtekter

- referat
- medlemsavgift skal gjerne endres, første tanke er 200 for medlemskap, 500

for livstid.

- Vi har blitt invitert til liptons immeball 11. desember.
-

Møteevaluering
-Alt bra


