
Ekstraordinært styremøte i Kultura 03.02.2020 
Til stede: Oler, Astrid, Vetle, Peder, Andreas, Ida, Emil 

Ikke til stede: Guri  

 

Saksliste:  

1. Åpning 

2. Sponsor til Kultura   

3. Kulturafane  

4. Kontor  

5. Eventuelt  

 

1. Åpning   

Ordstyrer: Oler  

Referent: Astrid   

Godkjent   

  

Innkalling.   

Godkjent   

  

Saksliste.   

Godkjent.  

 

2. Sponsor  

Peder tar ansvar for å ringe rundt og kontakte eventuelle sponsorer til Kultura, har kjennskap 

til bedrifter innenfor kulturarv. Andreas skal kontakte/høre om hvordan man kan få spons fra 

Kiwi. Oler skal kontakte SiT mens Guri skal kommunisere med kontaktpersonen vår i NTL.  

 

Sponsorer kunne vært befriende og skape større interesse rundt linjeforeninga, f.eks. at vi har 

mulighet til å arrangere større arrangement. Fanen kommer til å koste, så greit med ekstra 

penger i tilfelle vi skulle gå i minus. Skader ikke å spørre om de vil bidra med noe, går greit 

om man får nei. Må tilby noe tilbake? Si at vi er sponset? Promotere? 

 

 



Forslag for hva man skal si til en eventuell sponsor, hva vi kan tilby tilbake:   

- Det eneste studiet som fokuserer på kulturminneforvaltning. Vi har ikke så mange 

midler, men vi har lyst til å engasjere mer.  

- Sponsorer som potensielle arbeidsgivere – vi er et studie som vokser, gjøre de synlige   

- Tilby sponsorene å komme på Facebook og nettsiden  

- Kan komme trykk på fadder t-skjortene  

- Midler til å kunne se på kulturminner utenfor Trondheims-regionen  

- Spre kunnskap om kulturminneforvaltning og på arrangementer  

- Gjøre Kultura større, fremme Kultura på en positiv måte, på vår egen bevaring  

- Vi er en liten forening – alle bidrag hjelper (trenger ikke å være pengebasert)  

 

 

3. Kulturafane  

Satt av 3000-5000 kr til ny fane, vil ikke betale mer enn 5000 kr til fanen totalt. Ta kontakt 

med forskjellige plasser for å høre med pris. Guri skal kontakte Theodor om deres fane for å 

høre hvordan de løste det og for at vi skal ha et anslag på størrelse.  

 

Høre om pris på print før vi tar kontakt med en grafisk designer. Betaler designeren for de 

pengene vi har igjen, helst ikke over 1000 kr for design. Få litt fortgang i dette, ha en 

oppdatering til neste møte.  

 

4. Kontor  

Oler har pratet med en kompis fra Delta linjeforening for å høre om hvordan de fikk tak i 

kontor. Hvert andre år deler NTNU ut areal til kontorbruk, noe som skjer i år. Må ikke betale 

for kontor, men man må søke om det tidlig. Finne ut hvem man skal kontakte – skranken på 

Dragvoll?  

 

5. Eventuelt  

Ida sier at Jannicke skal snakke med Suhm-huset om omvisning.  


