
Styremøte i Kultura 27.01.2020  

Til stede: Oler, Guri, Astrid, Vetle, Peder, Emil, Ida, Andreas 

 

Saksliste:  

1. Åpning 

2. Budsjettplanlegging og økonomi  

3. Oppstart og planlegging av fadderkomité  

4. Håndteringsplan og varslingssystem  

5. Semesterets første Kultura-quiz 

6. Søke om nytt kontor og fornying av skap 

7. Faste styremøter  

8. Skape mer engasjement  

9. Samarbeid med andre linjeforeninger 

10. Ny fane til Kultura 

11. Nettside, sosiale medier  

12. Eventuelt  

 

1. Åpning  

Ordstyrer: Oler 

Referent: Astrid  

Godkjent  

 

Innkalling.  

Godkjent  

 

Saksliste.  

Godkjent. 



2. Budsjettplanlegging og økonomi 

Oler, Vetle, Peder og Andreas møtes på tirsdag for å avklare budsjettering. Holde en årsbruk på 
rundt 40 000 kr.  

Vetle ordner nytt bankkort og ordner vipps. En vipps for medlemmer/arrangement og en for salg 
av kaffe eller vaffel.  

Sette av penger til vaffelsalg (kopper, kaffe, og lignende), samt planlegge hvor mange vaffelsalg 
vi skal ha og når.  

 

3. Oppstart og planlegging av fadderkomité  

Andreas rekrutterer faddere og et fadderstyre, skal på plass til neste uke. Faddersjef og 

økonomiansvarlig må utarbeide budsjett for fadderuka. Oler og Vetle bistår Andreas med å 

utarbeide budsjett til fadderuka. Møte med fadderutvalget 2. mars.  

 

Tiltak til fadderuka:  

Edruvakt – Ha to som har ansvarsområde på festene i fadderuka. Viktigst i starten av fadderuka.  

Fadderkontrakt – det å være fadder kommer med et ansvar, noe som må formidles til nye faddere.  

Faddermøte med tidligere faddere for å dele erfaringer.  

 

Forslag:  

Ida foreslår å sette av penger til en kostymeboks til utkledningsfester. 

Omvisning på Suhm-huset som et billigere alternativ enn Nidarosdomen. 

Bruke kjelleren på Moholt hvis vi trenger et større lokale. Kontakte Fortidsminneforeningen om 

vi trenger lokaler, f.eks. sommerfesten på Smedstua eller spillekveld på kontoret.  

 

Sponsor:  

Spørre SiT om sponsorpenger til fadderuka. Oler og Andreas ser på det sammen så fort som 

mulig med å kontakte sponsorer/SiT. Flere alternativer ble diskutert, som bl.a. Kiwi, Kjeldsberg 

kaffe, Kieglekroa.  



4. Håndteringsplan og varslingssystem  

Google-docs skjema, anonymt, festet innlegg på facebook-gruppa under fadderuka.  

Leder (Oler) og nestleder (Guri) er de som har tilgang til rapporten.  

En av fadderne som et tredje alternativ.  

Gjennomgåing og redigering av varslingsskjemaet.  

Utlevere håndteringsplan og varslingssystem til fadderne.  

Ha oppe en varslingsplakat med nummer på under arrangement under fadderuka.  

 

5. Semesterets første Kultura-quiz 

Alle spør folk på kullet sitt om å bli med. Peder lager quiz. Første tirsdag etter stipendet. 18. 

februar kl. 18:00 på den Gode Nabo. Peder booker bord for resten av semesteret. 

 

6. Søke om nytt kontor og fornying av skap 

Oler kontakter Ida om det er noen utgifter rundt kontoret.  

Guri kontakter DHS om kontoret.  

Oler skal fornye skapet for dette semesteret på onsdag.  

 

7. Faste styremøter  

En gang i måneden - med mindre det er hastesaker.  

Fast ordning, på slutten av hver måned - setter oss mål for neste måned.  

Gå gjennom pengebruken den siste måneden på møtene.  

Siste mandag i måneden.  

Neste møte: 24. Februar.  

 

8. Skape mer engasjement  

Lavere engasjement, prøve å få flere med på arrangement. Rabatter på arrangement – reklamere 

for medlemskontingent, ekstra goder for å melde seg inn i linjeforeningen.  



Forslag til tiltak: Kaffeslabberas og kino.  

Rydde opp i facebookgruppene. Astrid skriver innlegg om at KulturaKos vil bli tatt mer aktivt i 

bruk, og at aktive medlemmer skal være med.  

 

9. Samarbeid med andre linjeforeninger 

Kontakte linjeforeningen for kunsthistorie, Det Gyldne Snitt, for å samarbeide om felles 

arrangement.  

Opprettholde samarbeidet med Theodor, planlegge felles arrangement i fadderuka.  

 

10. Ny fane til Kultura 

Må ha klart budsjett først, hvilke midler vi kan sette av til det. Vetle og Oler tar det med i 

budsjettet, setter av penger til å fornye fanen. Finne ut budsjett for stoff, design osv. 

Theodor sin fane som mal. Guri kontakter Theodor for å få målene og kjenner noen som kan lage 

nytt design.  

Målet er at den skal være ferdig til 17. Mai, helst til styremøtet i april.  

 

11. Nettside, sosiale medier  

Astrid oppdaterer nettsiden.  

Guri har ansvar for sosiale medier, prøve å få oppdateringer fra andre kull.  

 

12. Eventuelt 

Høre med folk hva de kunne tenkt å være med på.  

Ideer til arrangement til neste gang - edru-arrangementer, faglig arrangement. 


