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1. Åpning 

Ordstyrer: Oler  

Referent: Astrid 

Godkjent  

 

Innkalling 

Godkjent  

 

Saksliste 

Godkjent 

 

 

2. Møte med Aud og instituttet 

Guri, Oler og Andreas var på møte med Aud og programledelsen for kulturminneforvaltning 

på mandag 01.03. Programledelsen har lyst til å finne på arrangement blant studentene, med 

vekt på psyko-sosiale arrangement. De har fått flere ressurser og vil bruke det på studentene 

sine. Blant annet betyr det at de utlyser en stilling som studenttillitsvalgt som skal har som 

oppgave å realisere forslagene våre.  

 

Aud ville at vi skulle idémyldre og komme med forslag til arrangement, dette blir et slags 

samarbeid mellom instituttet og Kultura. Vi tenker at dette er en god måte å promotere 



Kultura, da etter arrangementet er slutt. Kanskje fører dette til større engasjement for 

linjeforeningen.  

 

 

3. Årsmøte og nytt styre 

Når det blir valgt et nytt styre må vi føre ansvaret over på dem, og hjelpe til i starten. Vi er i 

en ekstraordinær situasjon når det gjelder å få på plass et nytt styre.  

 

Vi må få fram at førsteklassingene må ordne et nytt styre hvis Kultura skal fortsette. Derfor 

skal vi prøve å få på plass et nytt årsmøte så fort som mulig.  

 

 

4. Fadderuka 2021 

Andreas tok opp at vi må begynne å planlegge fadderuka til høsten. Hvis vi ikke får til å velge 

et nytt styre eller etablere et fadderstyre skal vi sette opp et midlertidig (evnt. permanent) 

fadderstyre. Fadderstyret vil bestå av dagens styre.  

 

Penger er ikke et problem, så vi har ingen frister å forholde oss til sånn sett. Likevel har vi 

frist til å melde oss til Fadderutvalget. Vi håper at de kan ha forståelse for at vi er i en 

ekstraordinær situasjon.  

 

5. Eventuelt  

Vi har tenkt å arrangere en digital quiz neste torsdag (11.03) over Zoom og evnt. Discord.  

Styrefest på lørdag! 

 

 


