
Styremøte i Kultura 25.02.2020  
Til stede: Oler, Astrid, Vetle, Peder, Andreas, Ida, Emil, Guri  

Ikke til stede:  

  

Saksliste:   

1. Åpning  

2. Regnskap 

3. Arrangement   

4. Sponsor 

5. Eventuelt   

  

1. Åpning    

Ordstyrer: Oler   

Referent: Astrid    

Godkjent    
 

Innkalling.    

Godkjent    

 

Saksliste.    

Godkjent.   

 

2. Regnskap 

Må være i orden for å få midler. Vetle gikk gjennom regnskapet for januar. Bestilt 

bankkort som er på vei.  

Altinn – registrering ikke godkjent. Alle må sjekke om de har fått melding på Altinn.  

Penger fra instituttet – lenge siden vi har fått det. Vetle skal sjekke det ut.  

 

3. Arrangement 

Dragvollkjelleren – koster 300kr for å leie det. Har plass til 56 personer. Ikke medbrakt 

drikke, men innkjøpspris. Aktuelt til fadderuka – kan ha vors der helt gratis. Kan brukes 

til noen få arrangement.   



Psykt vanlig uke – glad hvis linjeforeningene vil være en del av det. Ha en quiz 28. april 

med tema/underkategori om psykisk helse, invitere andre linjeforeninger (Theodor, Det 

gyldne snitt, DHS).  

 

Framtidige arrangement – 14. mars blir det fest hos Thea, Vilde og Sara.  

 

4. Sponsor (oppdatering, e-post mal til mulig sponsor) 

Peder etterlyser en mal til å bruke når man skal kontakte sponsorer. Peder og Oler skal 

skrive en sammen i morgen.  

 

5. Fadderkomité 

Andreas har hatt første møte med fadderstyret, som består av Ida og Marie. Første uken er 

planlagt, andre uka ikke på plass enda - må finne ut av timeplanen til neste års kull. Oler 

og Vetle er med på de viktige delene, altså økonomi. Lager en mal for sponsorer, så vi kan 

søke. Se på tidligere søknader. Bar-til-bar, Stiftsgården, toga-festen og Vitenskapsmuseet 

er planlagt. Presentere fadderplanen til resten av styret så vi kan gi en tilbakemelding. 

Temafesten på Samfundet er planlagt, men må vite når den er og få mer informasjon.  

 

Må pushe på å få folk til å bli faddere – høre med de forskjellige kullene. Ha med at det 

går ut over støtten vi får. Fadderutvalget skal ha møte 2. mars.  

 

6. Samarbeid med linjeforeninger (kontakte «det gylne snitt», representant fra 

Theodor) 

Mail fra DHS. Spurte om felles arrangement. Kaffeslabberas?  

Theodor representanten – Guri skal sende melding til Tor-Einar om hva han tenker om 

samarbeidet.  

 

7. Oppdatering om fanen 

Guri har spurt om mål på Theodor sin fane, uten svar. Telefonkioskrød. (Det er 

kjempevanskelig å si fort). Vi skal høre med forskjellige steder, se på pris osv.  

 

8. Kontor  

Må søke før 1. mars, finne ut om vi har grunnlag for å søke? Hvordan har vi endt opp med 

det vi har nå. Sende mail til kontaktpersonen på institutt X.  



Emil gikk ut, han gadd ikke mer. Han måtte visst pisse! Oler skal sende mail om dette til 

alle relevante personer på instituttet. Taktisk spamming.  

 

9. Vaffelsalg 

Ha ett eller to vaffelsalg. Skal vi kontakte Kiwi først? Søke om å få plass. Mandag, tirsdag 

eller onsdag. Ida, Peder og Andreas. Tirsdag 10. eller 17. mars. Vipps har blitt ordnet. Laget 

nye vipps-innbetalinger. Klokka 10-14.  

Ida skal hjelpe de hjelpeløse.  

 

10. Eventuelt  

Ingen saker til eventuelt.  


