Referat fra 2. styremøte 2019
Dato:

28.02.2019

Tid: 16.15 – 17.50

Godkjent:

Ikke godkjent ennå

Referent:

Martin Mikalsen

Ordstyrer:

Joakim Solheim

Tilstede
Harald Mortensen, Logitas
Bjørnar Østtveit, leder TIHLDE
Kristina Rølland, leder Olga
Martin Sande, representant for MiT
Katrine Hermansen, leder Tim og Shenko
Jon Tobias, leder KoM
Håvard Selseth, leder Elektra
Kristoffer Andreassen, representant for Nucleus
Martin Brelum Mikalsen, leder Cibus

Sted:

U301, Akrinn, Kalvskinnet, Trondheim

Frafall
Vivas

Adrian Heyerdahl, tidligere leder TTS
Joakim Solheim, møteleder TTS
Ole Tobias Lode, verkstedansvarlig Elektra
Kamilla Paulsen: PR-sjef, Elektra

Valg av ordstyrer
Joakim Solheim velges til ordstyrer
Valg av referent
Martin Brelum Mikalsen velges til referent
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Referat, saksliste og innkalling godkjennes

Møtedato: 28.2.2019

Saksbehandler: Joakim Solheim

Sak 7/19 Generalforsamlingen 2019 (V)
Joakim Solheim innleder saken

Spørsmål til saken:
Spørsmål: Hvor ofte avholder TTS generalforsamling?
Svar: TTS sine vedtekter styrer dette, og det skal arrangeres en generalforsamling 1 gang i året
i 1 kvartal.

Diskusjon:
Må være før april, er kort tid.
- Aktuelle datoer er 28, 29 30 April

Forslag
Fra innstillingen: “
TTS sitt styre skal arrangere TTS sin generalforsamling 2019, 28. mars 2019.
TTS sitt styre skal kalle inn til generalforsamling senest i dag, 28. februar 2019. “

Votering
Innstillingen vedtas ved akklamasjon

Vedtak:
TTS sitt styre skal arrangere TTS sin generalforsamling 2019, 28. mars 2019.
TTS sitt styre skal kalle inn til generalforsamling senest i dag, 28. februar 2019.

Møtedato: 28.2.2019

Saksbehandler: Martin Sande

Sak 3/19 Kalvskinnet revy (D)
Martin Sande innleder saken

Spørsmål til saken:
Spørsmål: Skal revyen arrangeres gjennom TTS?
Svar: Tanken er at det skal være en Kalvskinnet revy, og inkludere mer enn bare
medlemsforeningene til TTS
Spørsmål: Hvor mange dager bruker det å vare?
Svar: 1 eller 2 dager, hvor en er en galla-forestilling og den andre er en ordinær forestilling

Diskusjon:
Martin Sande:
- Vanskelig for hvert enkelt av linjeforeninger å gjennomføre på egenhånd, men sammen
er det godt mulig.
- Foreslår å sette opp et møte.
Adrian Heyerdahl
- Alle linjeforeninger kan søke støtte for revy fra SiT, men det kan være litt tungvint.
Anbefaler at alle ledere setter seg ned og søker sammen.
- Kan søke en svær søknad for alle linjeforeninger.
Elektra:
- Det burde være mulig å gjennomføre. Det er stort engasjement i Elektra.
Det fremmes et forslag om å opprette en ny organisasjon for formålet, men det virker som at det
er lite engasjement for dette.
Adrian Heyerdahl:
- Mener at det er best å ha en felles organisasjon for revyen.
Olga:
- Informerer om at de ikke tar inn nye studenter i 2019, og at linjeforeningen vil være
svært liten som en følge av dette.
Møtet diskuterer hvordan revyen skal promoteres:
- Mange er skeptiske til å promotere det via TTS, siden det har vært dårlig oppmøte, og
engasjement rundt det TTS promoterer for.
- T&S: mener det blir enklere å gjøre det via TTS.

-

Nucleus: har lyst å gjøre det via TTS

Oppsummering
- Medlemsforeningene virker mer eller mindre positivt innstilt til forslaget, og det er
engasjement blant foreningene.
- Det skal kalles inn til et møte for alle linjeforeninger for å diskutere videre, og forsøke å
løse problemer opp mot utførelse av revyen.
- T&S tar ansvar for å sende ut innkalling.

Møtedato: 28.2.2019

Saksbehandler: Martin Sande

Sak 4/19 Kampen om kalvskinnet del 3 (D)
Martin Sande innleder saken

Spørsmål til saken:
Spørsmål: Hva er Kampen om Kalvskinnet (KoK)?
Svar: KoK består av 3 arrangement som blir utført hvert skoleår, hvor alle medlemsforeningene
ved TTS konkurrerer mot hverandre. Konkurransene finner sted i september, oktober, og med
et ski/vinter tema om våren

Diskusjon:
-

Det foreslås å samle alle sosialansvarlig for å planlegge utførelsen av KoK del 3.
Saksopplysning: Være obs på at folk ikke tar med drikke inn på uteplassene, TTS fikk
bot på 14 000 kr. i fjor.

Elektra:
- Mener at promoteringen og informasjonen rundt disse arrangementene har vært dårig.
Sist fikk de ikke engang med seg at det var oktoberfest. De mener også at det er dprlig
oppsluttning fordi nye elektrostudenter starter på Gløshaugen, og har derfor ikke et
forhold til Kalvskinnet.
- Mener engasjementet faller pga flytting.
Linjeforeninger
- Flere kommer til å flytte til Gløshaugen iløpet av de 2 neste årene.
- Cibus flytter sist, 2025.
MiIT:
-

Det er linjeforeninger som må arrangere det. Det er viktig hvordan det fremmes til
linjeforeninger.

Vivas:
- Møteleder refererer en melding han har fått fra Vivas: Vivas er positivt innstilt, og kan
kanskje stille med en person for å hjelpe til med å organisere.
Forslag om å droppe del 3 og starte neste semester i stedet.
- Diffust om folk vil flytte den til neste semester.
- Kan kalle alle sosialansvarlig for å møte for å prøve å arrangere Kok del 3. Det blir for
mye mas direkte på lederne ellers.
- Møteleder presiserer at det ikke må diskuteres og planlegges på et TTS-møte.
Oppsummering

-

Hvor mange har lyst til å være med å arrangere? 4-5 linjeforeninger er interessert i å
delta.
MiT sender ut møteinnkallingen til ledere og sosialansvarlige.

Møtedato: 28.2.2019

Saksbehandler: Martin Sande

Sak 5/19 Karrieredagen (D)
Martin Sande innleder saken
- Ingen er valgt som ansvarlig for karrieredagen (TKD) → Planlegging må derfor begynne
snarest dersom det skal bli noe av.
- Adrian Heyerdahl presiserer at det må startes nå, hvis ikke kommer det ikke til å skje.

Spørsmål til saken:
Ingen spørsmål til saken

Diskusjon:
Adrian Heyerdahl:
- TKD gikk bra sist med tanken på hvor liten bemanning det var.
- TKD er en god mulighet for å tjene penger.
- Sist komite hadde lite peiling på hvordan det skulle utføres, og han menerr at det burde
være enkelt å oppnå resultat.
Olga
- Under TKD 2018, så var det Ingen bedrifter som var relevant for olje og gass
representert. Dette gjorde at mange av studentene mistet interessen for karrieredagen.
Nucles
- Er interessert i å ha en karrieredag hvis det er relevante bedrifter for bioingeniører
tilstede.
Olga
-

Det burde legges inn mer innsats i å få inn bedrifter som er rettet mot olje og gass.
Mener det er smart å arrangere TKD på Gløshaugen fordi Gløshaugen har et bedre
rykte.

Elektra
- Foreslår at man prøver å involvere linjeforeningene mer inn i TKD. Dette er noe som
gjøres på Gløshaugen, og det fører til en bedre gjennomført karrieredag.
MIT

-

Forslag: Linjeforeninger finne en representant for sin forening. Slik kan man finne nok
personer som er engasjert til i å arrangere TKD.

Saksopplysning: Det vises et vedlegg fra TKD 2018 om hvor mye penger linjeforeninger får
utbetalt.
Oppsummering:
- Nesten alle medlemsforeningene er positivt innstilt på å arrangere TKD 2019.
- Det er ønskelig at hver medlemsforening stiller med en representant hver.
- TKD burde arrangeres på Gløshaugen. fordi nesten halvparten av medlemsforeningene
er flyttet opp på det tidspunktet.
- En av årsakene til dårlig deltakelse skyldes at det utfordrende å få fri undervisning.
- TKD burde arrangeres gjennom TTS
- Joakim Solheim kaller inn ledere og næringslivsansvarlige til et møte.

Møtedato: 28.2.2019

Saksbehandler: Joakim Solheim

Sak 6/19 Utbetalinger for TKD 2017 (D)
Joakim Solheim innleder saken:
-

Siden det er et ønske fra medlemsforeningene å arrangere en ny karrieredag i 2019, så
anbefales det ikke å gjøre krav på manglende innbetalinger for TKD 2017

Spørsmål til saken:
Ingen spørsmål til saken

Diskusjon:
Ingen tegner seg til diskusjonen, men medlemsforningene uttrykker at de støtter anbefalingen til
Joakim Solheim.
Oppsummert:
- Saksbehandler vil ikke ta saken videre

Møtedato: 28.2.2019

Saksbehandler: Håvard Selseth

Sak 8/19 Fastlane (D)
Håvard Selseth innleder saken:
De fleste har blitt kontaktet av FastLane allerede, og har et forhold til FastLane og Geir Arne
Torgersen, som er daglig leder av FastLane. FastLane var de som arrangerte Gatefæst 2018
under fjorårets fadderuka.
- Elektra er blant annet med i referansegruppen til FastLane.
- FastLane vil under fadderuka 2019, arrangere 2 festivaldager på Nissekollen.
- FastLane ønsker å samle så mange så mulig for å få best mulig tilbud. Alle rabatter skal
være minimum 20% for at FastLane vurderer tilbudet. Jo flere man er jo bedre rabatter.
- FastLane arrangerer et møte i morgen, 1 mars, klokken 18.00. Oppfordrer alle å møte
opp der, for å få mer informasjon om FastLane.
Elektra har hatt mange spørsmål rundt FastLane som Geir Arne har besvart:
- FastLane ønsker å opprette et fond. Det vil være en referansegruppe som styrer fondet
og bestemmer hvordan det skal brukes. Det skal også komme noen vedtekter på plass
som skal sikre at ingen kan misbruke sin posisjon til å lure til seg penger i fondet.
- Det er et ønske om at alle linjeforeningene skal ha en representant i FastLane.
- For å få godene til FastLane, så skal fadderbarna betale for et bånd, som koster 300
kroner. For dette så får man tilgang til de 2 festivaldagene på Nissenkollen, og alle andre
fordeler som følger med båndet.
- Det er estimerer at 4000 skal komme. hvordan?
- FastLane ønsker å inkludere flere linjeforeninger.
Skjorter
- Foreninger som deltar på Nissenkollen får fadder t-skjorter dekket gjennom FastLane.
Det eneste kravet er at baksiden skal ha logoene til samarbeidspartnere. Forsiden og
farge kan linjeforeningene å velge helt selv.
Mer informasjon på møtet den 1 mars.

Spørsmål til saken:
Spørsmål: Får de som sitter i referansegruppen lønn for arbeidet sitt?
Svar: Ja, men vet ikke om de skal bli det i senere tid. Vår betaling er innkjøp av bånd, men
hovedsakelig næringslivet med økt antall deltakere i næringslivet.
Spørsmål fra T&S: Hvem bestemmer fondet?
Svar: Det er en referansegruppe (framtidige) som vil styre fondet. Det er en stiftelse. Kan brukes
til felles arrangement for linjeforeninger.

Spørsmål: Hvorfor gjør FastLane dette?
Svar: for å få flere kunder, derav bedre inntekt.
Spørsmål: Hvem eier enkeltmannsforetaket “Fastlane Gat Geir Arne Torgersen”?
Svar: Geir Arne Torgersen.
Spørsmål: Vil det bli skrevet et referat på møte til FastLane i morgen 1. mars?
Svar: Vet ikke, men han skal spørre FastLane om de kan gjøre dette.

Diskusjon:
Oppsummering:
- FastLane sier at de skal drives av studenter for studenter. Studenter selger seg selv
generelt alt for billige. Styrken til FastLane kommer av at man står sterkere sammen,
fordi man kan presse for bedre tilbud.
- FastLane skal stå for promotering av arrangementer, slik det blir utført på en profesjonell
måte.
- Det som skjer under fadderuka er bare en ekstra greie. FastLane skal være noe som
skal ha aktivitet gjennom hele året.
- For å delta på festivaldagene på Nissenkollen så må linjeforeningene oppfordre
fadderbarna om å kjøpe bånd.
- Linjeforeningene blir på en måte fagorganisert gjennom FastLane.
- FastLane sin motivasjon er større oppmøte på arrangementer de arrangerer, derav
betaler næringen bedre.
- FastLane er ikke et aksjeselskap eller forening, men et enkeltmannsforetak.
- Linjeforeningene savner noe konkret. Per nå opplever de FastLane som masse ideer og
lovnader, uten at det er noe fast som presenteres.
- Medlemsforeningene frykter at FastLane ønsker et monopol på utleie av enkelte eller
flere lokaler og tilbud, gjennom at FastLane får eksklusivitet.

Eventuelt
Sak: støtte Adrian Heyerdahl med NTNU verv.
Adrian Heyerdahl informerer om at han skal stille som studentrepresentant ved NTNU-styret.
Spørsmål: Hvem vil støtte adrian om NTNU valget?
Svar: Nesten alle linjeforeninger er villige til å gi sin støttet?

Sak: utlån av utstyr fra Makerspace
Elektra ønsker å låne deler at utstyret som TTS Makerspace eier, og ønsker å høre om hva
TTS-styret mener om saken.
Oppsummert: Styret er positive til at utstyret leies ut.

Møtekritikk
-

Vært flinke å prate. Gode diskusjoner
God møteledelse, men kan bli strengere på å lede diskusjonen.

