Referat fra TTS styremøte
Dato:

30.1.2019

Tid: 16.00 - 17.15

Godkjent:

Godkjent 28.2.2019

Referent:

Juni Leirvik Larsen

Ordstyrer:

Adrian Heyerdahl

Tilstede
Harald Mortensen, Logitas
Joakim Solheim, TIHLDE
Max Torre Schau, TIHLDE
Juni Leirvik Larsen, TIHLDE
Kristina Rølland, Olga
Martin Sande, MIT
Jon Tobias, KoM
Bjørn Bergset, KoM
Sjur Mathiassen, Elektra
Kristoffer Andreassen, Nucleus
Martin Mikalsen, Cibus
Adrian Heyerdahl, avtroppende leder TTS

Sted:

U302, Akrinn, Kalvskinnet, Trondheim

Frafall
Vivas

Erik Størdal, Fastlane
Geir Arne Torgersen, Fastlane

Valg av ordstyrer
Adrian Heyerdahl velges til ordstyrer
Valg av referent
Juni Leirvik Larsen velges til referent
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Referat, saksliste og innkalling godkjennes

Sak 2 Fastlane informerer om Fadderuka 2019
Erik Størdal og Geir Arne Torgersen innleder og informerer:
Erik og Geir Arne er fra Fastlane. Fastlane er en orginiasasjon som driver med kultur og
booking, Eirik er tidligere leder av Quak, og er også han som organiserer nedleggelsen av
Quak!. Fastlane ønsker å være her for å hjelpe å arrangere fadderuke, for det kan være
vanskelig å gjøre det for første gang.
Geir Arne har også være med og hjulpet fadderuka Quak! i alle år. Det Fastlane jobber med er å
skape bedre miljø for studentene i Trondheim. Geir Arne jobber med konsulent virksomhet og
markedsføring for organisajoner og foreninger i hele Trondheim.
Geir Arne mener at problemet med Quak!, og grunnen til at organisasjonen ble oppløst var at
det ble for lite rom for linjeforeningene til å bestemme selv.
Nissekollen, tilhørende Nardo Fotballklubb, er et flott sted å arrangere arrangementer på, og et
sted hvor Fastlane gjorde seg erfaringer under fadderuka 2018.
Fastlane hadde begynte å booke utesteder rett etter at Quak! Gikk i oppløsning. Det har også
blitt sikret lokaler mange steder hele fadderuka. De har også kjøpt opp alt utstyret (av verdi) fra
Quak!, slik at linjeforeningene kan låne det gratis. Gjennom Fastlane sin fadderuka, så vil man
også få rabatter på flere kjøpesenteret rundt i byen under hele fadderuka (à la Shop Till You
Drop). Skal også øke sponsorinntektene.
Må bli bedre på å forebygge feil.
Fastlane foreslår følgende program for fadderuka:
1. 3 dager med konsert på Nissekollen henholdsvis 13, 14 og 15. august 2019.
2. Dagen Med Det Rare I
3. Rabatter på kjøpesentre via Fastlane-båndet
Pris for et Fastlane-bånd er 450 kr, hvor ⅓ (150 kr), går rett tilbake til linjeforeningen, og
Fastlane bruker resterende til å finansiere fadderuka.
Fastlane skal også ha flere andre arrangementer i løpet av året. Dette vil overskuddet fra f.eks.
fadderuka gå til. Pengene fra fadderuka skal ut, det skal ikke bli brukt internt i firmaet.
Presentasjonen avsluttes, og det åpnes for spørsmål.
Spørsmål: Adrian Heyerdahl spør om hva som skjer med verdiene til Quak! nå som Quak! er
oppløst.
Svar: Vet ikke enda hvor pengene til Quak! skal gå. Dette skal ikke gå til Fastlane. Alt utstyret
som Quak! har hatt, har Fastlane nå kjøpt opp.

Spørsmål: Forsamlingen ønsker å vite om Quak! har vært i kontakt med NTNU ang fadderuka
Svar: De har ikke vært i kontakt med NTNU. Vet ikke enda om de vil samarbeide med SiT, dette
må de se etter hvert.
Hovedmålet til Fastlane er å fylle hullet etter Quak!.
Spørsmål: Forsamlingen ønsker å vite hvordan det er å delta på enkelt arrangementer:
Svar: Det vil også bli muligheter for å delta på enkelt arrangemeter. Man må altså ikke være
med på hele fadderuka. Prisen er ikke fastsatt enda, men blir ca. det samme. Dette er fordi for å
kunne arrangere den fadderuka Fastlane vil, må det være såpass. F.eks. Unge Ferrari kosta
400 000 kr å booke.
Spørsmål: Joakim Solheim spør hvordan Fastlane skal bruke utestedene som de har booket.
Svar: Fastlane har skrevet avtale med f.eks. Downtown for å sikre eksklusiv tilgang for alle med
Fastlane-bånd.
Fastlane er laget for å fungere året rundt, ikke bare for fadderuka. De vil være tilgjengelige året
rundt, hvis de forskjellige linjeforeningene trenger hjelp.
Fastlane skal holde et nytt infomøte i februar, Fastlane vil informere nærmere om dette når tiden
nærmer seg.
Fastlane legger seg ikke opp i faddere, og faddere vil heller ikke få noe ansvar når det kommer
til å arrangere fadderuka.

Sak 1 Valg av møteleder til TTS
Adrian Heyerdahl innleder saken
Joakim Solheim melder sitt kandidatur
Kandidaten holder en kort appell
Det åpnes for å stille kandidaten spørsmål
Det stilles ingen spørsmål
Votering
Joakim Solheim velges ved akklamasjon
Vedtak
Joakim Solheim velges som møteleder til TTS

Eventuelt
Sak: Støtte fra linjeforeningene
Adrian Heyerdahl orienterer:
Adrian vil stille for å være studentrepresentant i NTNU styret. Han vil ha støtte fra
linjeforeningene. Han vil fortsette kampen til de som er representantene i dag. For å vinne må
man ha nærmere 1200 stemmer og det kan gå hvis han får støtte fra medlemmene i
linjeforeningene til stedet. Hvis linjeforeningene velger å støtte han, vil han love og høre på hva
vi har å si.
Hvis han får vår støtte, vil han starte kampanje for å vinne.

Sak: TTS fremover
Joakim Solheim innleder saken:
Ønsker å vite hvordan linjeforeningene ønsker å motta møteinnkallinger, hvem som burde være
tilstede på møtene, hvordan sakspapirene skal utformes, og når neste møte skal avholdes.
Diskusjon:
Hvordan ønsker linjeforeningene å motta møteinnkallinger?
Innkallinger sendes ut som tidligere, via Facebook-gruppen.
Hvem fra linjeforeningene burde stille på TTS-styremøter?
Burde være en fast person, og en vara i tilfelle.
Burde være leder av foreningen om mulig, siden leder ofte har større oversikt, og mer å bidra
med i diskusjoner.
Kan ha med flere personer inn i møtene, dersom man ser behovet for dette.
Hvordan skal sakspapirene utformes?
Mulig å lage en Workspace på Slack, for å samarbeide.
Foreslås å lage et Google Docs, hvor alle som ønsker å legge inn saker får muligheten til dette.
Tidspunkt for neste møte?
Om 1 måned.

Møtekritikk
Ingen

