
Styremøte Eureka 15.01.2021

1. Innsjekk

a. Maren er i Trondheim, strikker masse #reklame #fabstrikk. Tok opp 3 emner i høst og

ganske sliten. Sitter nå og planlegger våren

b. Nils har kjøpt seg en forsterker, usikker på om han skal beholde den når Ohmen var

feil.

c. Eilef er i Trondheim! Har ikke kjøpt feil forsterker i alle fall, men har solgt klær på tise.

Skal begynne å sette seg inn i Visma, som Sit har sponset oss😉 Blir deilig med mer

oversiktlig regnskap

d. Victor har kjøpt seg høyttaler, kost seg i jula. Gleder seg til ting åpner seg igjen,

kanskje i februar.

e. Hildr er nå i Trondhjæm, gjør itj så my, kjedelig. Begynt å tænk på karrieredag, men

vanskelig å planlegge noe. Muligens holde det digitalt.

f. Matilde drar til Trondheim i kveld. Kjellern er stengt, stille der nå.

g.

2. update områdene

a. Sofie har trukket seg, magasinet fra i høst er ikke ferdig fordi folk har så mye å gjøre

på skolen. Mulig å videreføre det som er gjort fra forrige semester i vårsemesteret sitt

magasin.

i. Vanskelig å ha noe å skrive om når ingenting skjer

b. Sosialt: få til noe digitalt? Kan ha quiz, stipendbaluba, digital speed date/speed

friending i breakout rooms på zoom. Lage et opplegg med oppgaver ol.

c. En quiz før generalforsamlingen for å skape litt engasjement rundt linjeforeningen.

i. Kjøpe et gavekort på foodora elns får å få med folk!

ii. Fjerde februar klokken 19

d. Karrieredag: hva tenker ni? Digitalt eller noe fysisk?

i. I midten av mars beste dato. Kontakte de gina hadde i fjor

ii. Belager oss på å holde det digitalt. Lavere terskel for å få tak i flere profiler,

iii. Spre det utover flere dager, som en karriereuke? Uke 11

3. Generalforsamling

a. Maren: trekker seg fra vervet som medieansvarlig på grunn av personlige grunner,

men god timing. Vi kan velge noen på denne generalforsamlingen. Denne personen

vil sitte til i høst hvor vi velger en ny.

b. Maren: mange av oss i styret går tredje året, så vi må forsøke å promotere og

rekruttere folk fra førsteåret. Viktig får å beholde linjeforeningen. Snakk med

fadderbarna deres osv.

c. Generalforsamlingen blir digital. Til avstemningen trenger vi da i prinsippet ikke

tellekorps, vi kan bruke poll på zoom isteden

d. Tidligst den første februar vi kan ha forsamling, senest den tiende.

i. Forslag om tirsdag den niende klokken 12-14.

4.

5. Våren 2021

a. Nytt styremøte 16 februar 12-14

b. Jubileum i vår?

i. Mulig å få til?

ii. Senere i semesteret som en slags avslutning. Maren foreslår juni



6. Eventuelt

a. Linjeforeningsforum møte er samtidig som forelesninger i Eur2900, kan noen andre

stille? De er en gang i måneden. Første er neste torsdag. Victor stiller!! Applaus.

i. Buddypris, får utdelt penger som man skal bruke på ting som ikke er avgjort

enda. Må være på ballen om det er noe vi ønsker å foreslå. Maren foreslo en

slags huscup på tvers av linjeforeningene der man deltok på flere aktiviteter

ila semesteret som sponses av pengene, og en premie på slutten.

7. Møteevaluering

a. Tommel opp fra matilde, feiringsemoji fra victor. Nils synes det var koselig, Eilef

strålende fornøyd.


