
Møtereferat 15

Tid: Torsdag 7. oktober, kl. 16.15-18.00
Sted: MTG23
Til stede: Alle, men Sander er meget sen!
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Velkommen v/Sofie & check in

Korte saker
● Julekortbilde

o Tema – «Anything but clothes»
o Sted – Ila, passende vegg.

● Drive v/Elise
● UKA tog

o Blæste på insta.
● Fakfest v/Einar

o Booket Studio 26 til 400 pers.
o Hva gjenstår? Blæstevideo, info, plakat, +++

● Gave til EMIL

Diskusjonssaker
● Blæst låvefest og fakfest

o Fakfest – 4. november



▪ Inntektskilde – må blæste BRA!
▪ Lager video som kan sendes til de andre.
▪ Filme torsdag 14. oktober (uke 41)
▪ Tema?

● Halloween?
▪ Mix-vors?

● Google-skjema med «linjeforening», «vil du på vors», «kan du ha
vors?», osv.

● Einar hører med de andre linjeforeningene.
● Låvefest

o Billettslipp – tirsdag 9. november kl. 17.00
▪ 240 plasser totalt + sette av billetter til alumni.

● Åre update v/Brede
Starter dramatisk og forklarer at dette nå skal være en spørretime, samtidig som at ting må
forklares og tas opp.

o Hytteplasser – nå har vi 261 plasser med venteliste på 22 stk. Vi har hvert fall 20
stykker som har sagt de vil stå på ventelisten. Usedvanlig høyt trøkk når billettene ble
sluppet (utsolgt på 1.30 min). Prosessen med å leie privat har nok allerede begynt og
dersom vi vil ha flere hytter, må dette bookes asap. En annen ting jeg tenker er at lite
har endret seg med tanke på min bekymring angående «usikre tider». Jeg vil ikke tøye
strikken lenger enn nødvendig. Folk har også begynt å booke hytter privat – «folk
fikser seg sjæl og drar til Åre uansett».

▪ Sofie – mange er skuffet over å ikke ha fått plass.
▪ Sander – verdt å ta med i beregningen at nye hytter kanskje ligger 2-3km unna

resten av oss.
● Er det et alternativ å snakke med kontaktperson i Åre og høre om

muligheten for flere hytter?
o Ventelisten

▪ Prioritert venteliste på 22 stykker – de som klarte å sende inn skjema, men
ikke fikk plass. Brede sender mail til de som ha fått plass (noen har allerede
meldt avbud) og de resterende 18 som fortsatt står på venteliste får tilgang til
dokument med plass-nummer. De som sender mail/mld og spør om
ventelisteplass havner bakerst i køen, bak de med prioritet.

● Dersom alle som står på prioritert venteliste får plass, blir det
etterfyllingsopptak så alle stiller likt.

o Busser
▪ Få oversikt over hvor mange som har bestilt hytte privat i løpet av oktober og

som ønsker buss gjennom Placebo – bestiller ekstra når vi har oversikt.
o Bygget og Verandaen

▪ Forespurt 200 plasser på Verandaen til afterski, helst fredag.

Eventuelt
● Merch

o Fått priser – rundt 200kr for de nye genserne.
▪ Shurabi har vært så søt og grått i telefonen til leverandør, for å få lagt inn

bestilling og nye priser:D
o Hvor mye og hva som skal bestilles gjøres etter bestillingsskjema, legges ut i

kullgruppene.
o Må ferdigstilles til neste gang hvor vi skal bestille fra + hva.
o Lerker og sangbøker kan slenges på bestillingsskjemaet.



● Immball
o Billettsalget åpner 11. oktober for de som ikke har fått billett.

▪ Betalingsfrist satt til 18. oktober – premie til de som betaler et visst antall
dager.

o Immball-komiteen trenger hjelp til blæst på insta.
o Salg av lerker og sangbøker på selve dagen – må bestilles (Julie).

● Felles tilbakemelding fra medarbeidersamtalene.

Møtekritikk & check-out

Dagens møtequote: Sander: «Vi har totalt 43 lerker og 337
sangbøker».
Sander, aka ryddesjef, har hatt varetelling på bassengrommet og kontoret og har nå god
(urovekkende god) oversikt over inventaret.
Dagens oppmuntring: Brede skal (endelig) begynne på MD4020.
Å planlegge Åre er ikke bare-bare, noe idrettssjefen har fått kjenne på den siste tiden –
med stor entusiasme skal Brede nå ta fatt på IC:`)

To-do til neste møte

Navn TO DO
ALLE Sende bilde til Sofie (gave EMIL)
Sofie Svare på mail

Gave EMIL
Admin UKA-tog

Shurabi Finne fin/kul/pen vegg
Immball

● Bestille lerker (evt. Sangbøker).
● Plakater

Merch
● Få på plass det siste

Sander Potet
Fredrik Blæst

● Fakfest
● Låvefest

Purre på Felleskjøpet
Einar Fak-fest

● Informere om DATO til de andre
linjeforeningene.

● Høre om vors-roulette.
● Blæstevideo

Låvefest
● To-do liste på slack/driven

Finne fin/kul/pen vegg
Elise Plakater



● Låvefest og fakfest
Billettslipp låvefest insta
Konkurranse Akademika
Samarbeide m/Fredrik til fak-fest
Info om UKA tog (insta)

Brede Åre
● Etterarbeid påmelding

Begynne med pensum MD4020:)
Julie Økonomi
Ada Potet


