Referat fra møte
Dato:

25.04.2019

Tid: 1615 - 17:15

Referent:

Sara Hjelle

Ordstyrer:

Joakim Solheim

Tilstede
Joakim Solheim, Møteleder
Øyvind Ingebrigtsen, MiT
Bjørnar Østtveit, TIHLDE
Martin B. Mikalsen, Cibus
Jon Tobias Aga Karlsen, KoM
Christoffer Joys Røang, Elektra
Elisabeth N. Eiriksen, Nucleus
Martin Hammer, Olga
Clemens Mü, Vivas
Grethe Morseth, Tim og Shænko
Sebastian Rennemo, Nucleus
Harald Mortensen, Logitas
Katherine Hermansen, Revy
Cathrine Tran, KoM, protokollunderskriver
Tinus Alsos, Vivas, tellekorps
Olav Smedstad, Cibus, tellekorps
Sara Hjelle, TIHLDE, referent

Valg av ordstyrer
Joakim Solheim velges til ordstyrer

Sted:

Frafall

U202, Akrinn, Kalvskinnet, Trondheim

Valg av referent
Sara Hjelle velges til referent
Godkjenning av tellekorps
Olav Smedstad og Tinus Alsos godkjennes som tellekorps
Godkjenning av protokollunderskrivere
Christoffer Joys Røang og Cathrine Tran godkjennes som protokollunderskrivere.
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Vedtak: Sak 10/19, 11/19, 12/19 og 13/19 frem til før "orientering fra medlemsforeninger"
Referat, saksliste og innkalling godkjennes, med vedtatte endringer.

Saksbehandler: Joakim Solhem

Møtedato: 25.4.2019

Sak 9/19 Valg av møteleder
Joakim Solheim innleder og informerer:
Det skal velges en ny møteleder for TTS. Det er kun en forhåndsinnmeldt kandidat.
Spørsmål til saken:
Er det gøy? Tidligere møteleder syns det er veldig gøy, og kult å se hvordan det vokser.
Diskusjon:
Jakob Louis Karlsen presenterer seg selv over video. Har ikke mulighet til å være på møtet.
Sebastian Rennemo melder sitt kandidatur.
Forteller om seg selv: leder av Nucleus (men går av neste uke), skal ha permisjon til høsten for
å ta opp fag, er derfor usikker på om han kommer til å bli boende i Trondheim. Elsker å være
sosial og få ting i gang.
Spørsmål:
Hvor ender du opp hvis du ikke skal være i Trondheim?
Svar: Porsgrunn.
Hvordan jobb?
Svar: Noe man tjener nok penger på, ellers ikke så farlig. Helst med støtte til krabbefiske.
Votering:
Kandidatene stemmes opp mot hverandre
Sebastian Rennemo blir valgt som ny møteleder med simpelt flertall.

Saksbehandler: Joakim Solhem

Møtedato: 25.4.2019

Sak 10/19 Valg av midlertidig møteleder
Joakim Solheim stryker saken

Saksbehandler: Katrine Hermansen Møtedato: 25.4.2019

Sak 11/19 Oppdatering fra Kalvskinnet-Revyen
Katrine Hermansen innleder og informerer:
Hatt informasjonsmøte og kick-off. På kick-off ble det valgt revystyre.
Handlingsplanen deres slutter der siden det ikke var ønske om å legge styringer på revyen.
Spørsmål til saken:
Når er hovedopptak?
Svar: Datoene settes ved første styremøte 2. Mai. Det er tenkt å ha et gjeng-opptak i mai og
kjører løpende opptak til gjengene er fylt opp, men dette er ikke bestemt.

Sak 12/19 Valg av kontaktperson for
Kalvskinnet-Revyen
Joakim Solheim innleder og informerer:
Siden det nå er dannet en ny komite (revy) trenger vi en kontakperson mellom TTS og
komiteen. Komiteen har selv innstilt en kandidat.
Spørsmål til saken:
Hva innebærer vervet det?
Svar: Bindeledd mellom TTS og Revyen
Diskusjon:
Kandidaten presenterer seg selv:
Martin: går maskiningeniør, tidligere linjeleder for MiT
Votering:
Martin velges som kontaktperson for Kalvskinnet-Revyn ved akklamasjon.

Orienteringer fra medlemsforeningene
Joakim Solheim innleder og informerer: Ønsker orientering fra de ulike linjeforeningene.
Oritenternger:
- TTS: solgt kamerautstyr, tjent 2000kr.
- Nucleus: Skal ha generalforsamling. Ny valgt leder vil fungere som TTS-ansvarlig.
- Olga: Skal ha generalforsamling, men sliter litt med å finne leder og økonomiansvarlig.
- T&S: Har nettopp hatt generalforsamling.
- MiT: Kok del 3: 26. April. Cibus leder, Elektra ligger foreløpig nederst.

Eventuelt
Sak: Kok del 3
Øyvind Ingebrigtsen innleder:
-

Har satt sammen lag ut fra resultatlistene.
Det gis poeng ut fra lågånd og stemning også.
Det er en dommer per forening.
Planlagte leker:
- Bowling med quakhode
- Koppflippestafett
- Spaghetti og marshmellowtårn
- Beerpong med en vri

Deres (linjeforeningenes) jobb:
- Samle et lag (3-8 personer)
- Stille med én dommer (kan ha drukket)
- Informere egen linjeforening om KoK del 3
Øyvind Ingebrigtsen mener personlig at det blir best hvis alle blir drita.
TIHLDE: fikk vite om dette i går, men skal prøve å skaffe et lag.
Elektra: har fest i morgen, derfor kommer det nok ingen.
Nucleus: ingen har gitt noe beskjed om det kommer noen.
Olga: er med
KoM: er med
Logitas: hørte om dette først nå. Skal prøve å skaffe folk.
Tim&Shænko: hørte om det nå. Skal prøve å finne folk.
Vivas: skal prøve å stille med 3.
Mulig å ha det i bakgården ved Tim&Shænko.

Sak: Karrieredagen
Joakim Solheim orienterer:
TKD 2019 er avlyst grunnet for lite tid, men burde få litt liv i det til neste semester.
Ingen grunn til å ha medlemskontigent når det ikke blir karrieredag i 2019.
Sette opp en komité som kan jobbe med karrieredagen 2020.

Møtekritikk
-

Veldig flink
Støttes
Raskt valg
Ingen kritikk
Strukturert
Bra vi var enige
Mangler diggerunde
Koser seg.

Diggerunde:
-

Digger at TS har tatt over Kalvskinnetrevyen.
KoM: snart ferdig med eksamen
Ikke noe
Olga: sommer
Nucleus: sommer og fint vær
Elektra: ball
TIHLDE: blærespreng og nesespray.
Møteleder: ny møteleder
MiT: revysjef
Sebastian: at han ble valgt som møteleder.

