Referat fra møte
Dato:

07.11.2019

Tid: 1630 - 1736

Godkjent:

Godkjent

Referent:

Bjønar Østtveit

Ordstyrer:

Sebastian Rennemo

Tilstede
Christoffer, Elektra
Øyvind, MIT
Martin, Revy
Logitas
Kom
T&S
Nucleus
Cibus
Olga
Vivas
TIHLDE

Sted:

Akrinn U302

Frafall

Valg av ordstyrer
Sebastian Rennemo velges til ordstyrer
Valg av referent
Bjørnar Østtveit velges til referent
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Referat, saksliste og innkalling godkjennes

Sak 21/19 KS-revyen, økonomisk sikkerhet
Martin Sande innleder og informerer:
Diskusjon:
Det finnes ingen vedtekter i tts som sikrer økonomisk sikkerhet for undergrupper i tilfelle det går
i minus.
Bjørnar mener vi ikke trenger å endre vedtektene.
Konklusjon: Vi fremskynder generalforsamling for å oppdatere vedtektene for å fikse dette.

Sak 22/19 Oppdatering TKD 2020
Christoffer Joys Røang innleder og informerer:
Spørsmål til saken:
Hvor mange fra linjeforeningene trengs?
Det trengs noen personer fra linjeforeningene som engasjerer seg.
Det er bare å legge til folk i slacken.
Det er muligheter for å tjene penger på dette

Sak 23/19 Oppdatering KoK 2020
Christoffer Joys Røang innleder og informerer:
Det blir to kok-deler dette skoleåret.

Sak 24/19 Fastlane lagersituasjon
Sebastian Rennemo innleder og informerer:

Diskusjon:
Kanskje ikke innafor å ta betalt for plass mtp. at det er ntnu sin eiendom.
Mulighet å enten kaste de ut, eller si at vi må få låne tingene deres.
Er veldig fullt på lageret.
TIHLDE kan bære byrden av tingene til fast lane, og overta det.
Kanskje høre med NTNU, men ikke om det ikke står i kontrakten at det ikke er lov.
Finne ut av kontrakten og bestemme på neste møte.

Sak 25/19 Når er siste møte?
Sebastian Rennemo innleder og informerer:
Diskusjon:
Fredag 6. Desember blir neste møte sannsynligvis

Sak 26/19 Slack
Sebastian Rennemo innleder og informerer:
Diskusjon:
Christoffer Joys Røang demonstrerer slack.
Joys gjør tech-support for slack.

Eventuelt
Sak: K2K TTS-edition
Ingen innleder.
Øyvind vil kalle det frathouse party, vil ikke kopiere linjelederforum på gløs.
Bjørnar tar ansvar for K2K eller hva enn vi kaller det.

Sak: Forslag til hvordan linjeforeningene kan ha en egen vedtekt
om TTS-ansvarlig.
Sebastian Rennemo innleder.

Sak: Oppdatering om olga og mit
Hold kjeft ikke snakk om det, ntnu må ikke vite det. For da mister de det eneste kontoret de har.
Men olga er i prinsippet dødt.

Sak: Teknikersamfunn mail
Hvordan resetter man passord på @teknikersamfunn.no.
Sebastian skal høre med gamlisene om det.

Sak: TTS-klistremerker
De er tapt under flyttingen. Det vil dukke opp etter hvert.
Bestille nye i PLAST!
“Bra sak” -Øyvind

Sak: Skål!
Bjørnar innleder.

Møtekritikk
Ganske effektivt og veldig god stemning
Øyvind vil ha påminnelser og kakekryss
Legge ut innkalling og saksliste tidligere
Joakim pleide å ta med kjeks på møter

