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Saksliste:
1) Innsjekk
2) Karriere
3) Arrangementer
4) Tur
5) Komiteer
6) Eventuelt
7) Møteevaluering

Innsjekk:
- karriere er fornøyd med Cas Mudde
- Mye sykdom ute og går, store deler av styret er i begrenset form

Karriere
- Cas Mudde gikk bra, Europastudier var nesten 40 stk.
- tidligere europastudent har tatt kontakt, ivrig på å gi ukelang utveksling til prosjekter

dekket av Erasmus +.
- man får snakket med mange ulike mennesker og får praktisk erfaring.
- Er åpen konkurranse men han vil at vi skal få reservert plasser i disse

konkurransene
- Vi må sette av neste torsdag for gjesteforelesning. Vi setter av rom til det og

går gjennom prosjektet nøyere internt
- begynner med planlegging av karrieredag neste mandag

Arrangementer
- Vi har fått kritikk for at styre ikke er med på ting

- Burde si ifra om hvis vi ikke kan være med. Viktig at styret får vært med på
ting

- Julebord
- priser er satt i separat møte og julebordet er i stor grad ordnet.
- depositum er ordnet
- ordnet betaling slik at vi får betalt til konto og får kvittering
- styret har bestemt seg for å bruke bånd

Tur
- Ser ut som vi må betale for individuelle hytter. snakk fra tidligere om å reise søndag

og å være der 3-4 dager
- Må få ut mer info om tur til Åre
- Vi ordner en poll fortløpende, vurderer bindende poll
-

Komiteer
- SerEØS komite er i full sving og har fordelt alt arbeidet.

- SoMe-komite er delt mellom to stk men man trenger ikke flere enn det
- SerEØS kommer ikke før Januar

- Karrierekomite er også kommet i gang



- har hatt et par møter
- Styret mener vi må fortsette å ha mer utenom karrierredag, mer som Cas

Mudde
- Tradisjonskomite er i gang, folk er gira

- går i gjennom tradisjoner og vil videreutvikle dem
- Skal jobbe med tradisjoner rundt Julebord
- Vil ha fast tradisjon for immeball

Evt.
- økonomi må gå gjennom medlemskapet og dobbeltsjekke betaling

Møteevaluering
- leder beklager sen innkalling. skal få ordnet kalender på mail
- effektivt møte, vi har holdt oss effektive over zoom også
- siste møte 3. desember
- folk er fornøyde med mengde møter
-


