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Velkommen v/Sofie & check in



Korte saker
● Julekortbilde - 9. oktober kl.10.00, før UKA-tog
● Selskapsmiddag avlyst
● Klovneløp 30. september, kl. 10.00 - Ada og Shurabi
● Oppdatering studsal

o Ønsker at studsal skal inkludere kontor og sosialt område – det skal være lavterskel å
benytte seg av studsal!

● Oppdatering ryddelaug v/Sander
o Bassengrommet er nå ryddig og pent! Sander har laget inventarliste som ligger på

kontoret og i driven.
● Oppdatering ball og dåp v/Sander

Dåp:
o Starter kl. 19-19.30, med 15 min intervaller mellom hver gruppe.
o Må begynne planlegging av post + alumni.
o Kebabfett + diplomer må fikses.

Immball
o Blæst kull 21 – onsdag 29. september
o Påmelding for alle 11. oktober – gjelder ikke for de som «automatisk» har plass.
o Betalingsfrist 18. oktober – premier (kull 21).
o Underholdning og det meste annet er på plass!

● Swingkurs før immball (Sofie mekker)
● Hyttetur m/styret
● Tilbakemeldinger lerker v/Ada
● Sangbøker og lerker til kull 21- når/hvor/hvordan selge?

Diskusjonssaker
● Merch v/Shurabi

o Problemer med å finne leverandør – enten dyrt eller lite respons.
▪ Pris-matching mellom leverandører som har svart?
▪ Kontakte Camisa (de som mekket faddertskjorter)?
▪ Høre med andre linjeforeninger hvem de har brukt?
▪ Annet:

● Dyrt med mange farger, få eksemplarer, osv – må se på
«forhåndsbestillingen» før det bestilles.

● Som organisasjon kan man ha nettbutikk på nettsiden – tar opp tråden
igjen neste møte.

o Gylden mulighet til å selge merch over lengre periode enn «to
uker én gang i året».

● Studsal
o Sender skriv med bakgrunn for argumentasjonen om hvordan vi ønsker at studsal skal

være – sosialt sted som det skal være lavterskel å benytte seg av. Ønsker fortsatt at det
skal være kontorløsning.

● Låvefest
o Billettslipp

▪ Må få ut på SOME når, hvor og billettslipp:
● Billettslipp: 3. november kl. 17.00 på LAB

o 240 billetter totalt
o Blæst

▪ Uken før (25-29. oktober) for ALLE kull (+ kullhalvdeler)



o Arbeidsfordeling
▪ Julie – økonomi
▪ Einar – sier ifra hva han trenger hjelp til + sjekke driven.

● Innkjøp: senest uken før.
▪ Fredrik – blæst.
▪ Elise – insta og face.
▪ Oss andre = poteter.

● Åre v/Brede
o Status per dags dato:

▪ 231 senger fordelt på ulike hytter – fordeling skjer senere.
● Godt over antallet som tidligere har blitt bestilt.

▪ Studiekonsulenter informert og skal prøve å tilrettelegge mtp på timeplanen
de ulike kullene.

▪ Busser bestilt.
▪ Frister for betaling (kontaktperson i Åre):

● 22. oktober – signering OG betale 25% av bookingen
(registreringsdepositum, kun hytter).

o Rekker buffer-kontoen til betalingen?
▪ Må vi eventuelt nedjustere antall plasser for å klare å

legge ut?
● Er vi fortsatt preget av

reiserestriksjoner/tiltak som gjør at mange
ikke ønsker å reise over grensen – klarer vi å
fylle opp alle plassene?

▪ Akademika og andre sponsorer – gavekort/premier til
de som betaler for å dekke depositum til fristen?

● Enkel og fin måte å få ned to fluer i en smekk
– promotering for både Åre og Akademika.

▪ Brede sender mail og spør om å utsette
betalingsfristen for depositum.

o Når skal påmelding- og betalingsfrist settes? Settes til uken
etter depositum skal betales, den. 27. oktober.

● 15. desember – det resterende beløpet til Skistar skal betales inn, da
skal altså hele beløpet til Skistar være betalt.

o Når skal påmeldingsfrist og betalingsfrist for deltakere være
ift. dette?

o Planen videre
▪ Fysisk blæst vs. videoblæst

● Fysisk blæst er savnet og når ut til flere?
o Ikke mulig å blæste fysisk for mange kull – må lage video.

▪ Filme onsdag 29. september med «kostymer».
▪ Sende mail til forelesere, mailinglister (alle kull), osv.

● Datoer:
o Fysisk blæst 5. oktober for kull 21

▪ Dersom de betaler innen én uke – med i trekning av
premie fra Akademika.

o Blæst på some og mail – 4. oktober.
▪ Fastsette dato for påmelding

● Onsdag 6. oktober kl. 12.00 – ABSOLUTT betalingsfrist 3 uker etter
(27. oktober kl. 23.59).



o De som betaler INNEN 8. OKTOBER er med i trekningen av
premier fra Akademika.

o Påmeldingspakker
▪ Pris hytter, buss og skipass (Brede, Julie, Elise og Ada).

o Afterskilokale (Einar undersøker)
▪ «Bygget» i Åre – sende mail å høre om å leie/booke etasje.

● Helst fredag og lørdag.
▪ «Verandaen» - høre om én dag her.

o Buss
▪ Fikses internt.

o Koronareglemt
▪ Worst case – Åre avlyses.

● På betalingsskjema må det derfor presiseres at påmelding er bindende.
Dersom noen begynner å stille spørsmål ved dette må vi forklare at
det er usikre tider og dersom arrangementet avlyses skjer dette innen
15. desember. Må da presisere at man får tilbake 75% av innbetalt
beløp. Dersom arrangementet må avlyses etter 15. desember har man
ikke krav på å få noe tilbakebetalt, med mindre Skistar er greie. Brede
sender mail til Skistar og hører om dette.

▪ Kommuneoverlege – per nå unødvendig med møte.
● Ingen innreisekarantene for fullvaksinerte (enn så lenge).

o Lage «vilkår og betingelser» på påmeldingsskjema.
o Videre kommunikasjon

▪ Mye å gjøre, men det blir gøy:D

Eventuelt
● Some

Møtekritikk & check-out

To-do til neste møte

Navn TO DO til neste møte
ALLE Poteter

Fikse post til dåp!
Blæste

Sofie Studsal
Åre
Klovneløpet
Potet

Shurabi Merch
Sander Studsal m/Sofie
Fredrik Åre – blæst

Låvefest – timeplan
Einar Låvefest

Åre
Elise Merch – googleskjema



Åre – påmelding, mail og plakat +
facebookarrangement

Brede Åre
o Blæst
o Pakkepriser
o Korrespondanse Skistar - avklare

sum depositum
Julie Lerker

Div økonomi
Ada Åre – hjelpe til med pakkepriser, buss, +++

Låvefest – sende mail til Thorleifs (bytte èn
buss)
Potet


