Referat fra møte
Dato: 06.12.19 Tid:

16.30 - 17.51 Sted:

Godkjent:

ikke godkjent ennå

Referent:

Marie Sølvik

Ordstyrer:

Sebastian Rennemo

Akrinn U301, Kalvskinnet

Tilstede
Kristoffer Johansen - Cibus
Helene Paulsen - KoM
Harald Mortensen - Logitas
Øyvind Ingebrigtsen - MiT
Elisabeth Eriksen - Nucleus
Bjørnar Østtvei - TIHLDE
Jenny Bøhler – Vivas
Grete Morseth - Tim&Shænko
Martin Sande - Revysjef

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

Frafall
Elektra
OLGA

Saksliste
(O) Sak 27/19 Tim&Shænko skal flytte til Gløs
Bakgrunn for saken
Tim&Shænko flytter fra og med høst 2020 opp til gløshaugen. I den anledning ønsker de å
høre litt erfaringer og tanker fra de andre linjeforeningene som har flyttet opp hvordan de
opplevde situasjonen.
Saksbehandlers vurdering
Erfaringsdeling mellom linjeforeningene oppfordres og kan være med å gjøre tilsynelatende
kaotiske situasjoner mer overkommelig. Dette med flytting opp til gløs er veldig aktuelt og er
derfor fint å kunne dele erfaringer om.
Saksbehandlers innstilling
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker
Saksbehandler: Sebastian Rennemo

(D) Sak 28/19 TTS-lageret
Bakgrunn for saken:
Forrige møte informerte jeg om lagersituasjonen vår om at Fastlane oppbevarer ting der. Det
ble diskutert hva vi ønsker å gjøre med denne situasjonen og det ble bestemt at vi avventer
til vi har sett mer på kontrakten vi har med NTNU angående lagerplass.
Saksbehandlers Vurdering:
I dag har jeg med kontrakten. Jeg tenker vi ser på den, diskuterer alternativer for løsninger
og deretter tar en avgjørelse. Avtalen
Saksbehandlers innstilling:
...

Saksbehandler: Sebastian Rennemo

(O) Sak 29/19 TTS-Klistremerker
Bakgrunn for saken:
Siste møte ble det informert at TTS mangler klistremerker.
Saksbehandlers vurdering:
Klistremerker er bestilt. Kommer mest sannsynlig en gang ut i desember. OBS: ble noe
trøbbel, ikke bestilt enda alikevel. Klistremerker burde værtfall være klart på nyåret.
Saksbehandlers innstilling:
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker

Eventuelt og Møtekritikk
Saksbehandler: Sebastian Rennemo

(D) Sak 30/19 Vurdering av året 2019 og mål for 2020
Bakgrunn fro saken:
Nå som 2019 nærmer seg slutt så blir dette årets siste TTS-møte. I den anledning vil det
være greit å se litt tilbake på hvordan året har vært, hva som har gått bra, hva som ikke har
gått fullt så bra og hvordan vi kan bruke denne erfaringen til å bli bedre i 2020.
Saksbehandlers vurdering:
Det har vært et kaotisk år, og alt har ikke gått helt optimalt. Det har vært litt ustabilt etter at
styret ble oppløst, og ting har kanskje ikke vært helt slik det var tidligere. Likevel synes jeg vi
har greid å få ting litt mer på plass, og jeg tror at TTS vil komme sterkere tilbake neste år.
Saksbehandlers innstilling:
Vi legger dagens diskusjon som grunnlag for hva som bør gjøres for å drive TTS videre.

Sak 31/19 Spørsmål rundt TKD
Bakgrunn for saken:
Det viser seg å være litt vanskelig å rekruttere folk til TKD. Gjelder dette flere linjeforeninger?
Saksbehandlers vurdering:
Tenker vi snakker litt om hvordan de ulike linjeforeningene har gjort det og hvordan man kan
gjøre folk mer gira på å være med. wohoo!

Referat

(O) Sak 27/19 Tim&Shænko skal flytte til Gløs
Bakgrunn for saken
Tim&Shænko flytter fra og med høst 2020 opp til Gløshaugen. I den anledning ønsker de å
høre litt erfaringer og tanker fra de andre linjeforeningene som har flyttet opp hvordan de
opplevde situasjonen.
Saksbehandlers vurdering
Erfaringsdeling mellom linjeforeningene oppfordres og kan være med å gjøre tilsynelatende
kaotiske situasjoner mer overkommelig. Dette med flytting opp til gløs er veldig aktuelt og er
derfor fint å kunne dele erfaringer om.
Saksbehandlers innstilling
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker
MIT:
Viktig å bli kjent med de de andre linjeforeningene – være litt på.
Flytting av kontor – NTNU stiller med bil.
Thilde:
Brukte flyttebyrå – flytter de ansatte og linjeforeningen samtidig.
Det har vært noen problemer med at timeplanen brer seg over flere campuser. Noen linjer
har opplevd å ha timer på både Gløshaugen og Kalvskinnet.
Tim og Shænko:
Flyttingen skjer ikke før til sommeren, men det vil være fint å ha kontor til fadderuka
begynner.
Lurt å pushe litt på – hvis det blir veldig upraktisk. NTNU tenker nok ikke over all logistikk.
Man må være føre-var.

(D) Sak 28/19 TTS-lageret
Bakgrunn for saken:
Forrige møte informerte jeg om lagersituasjonen vår om at Fastlane oppbevarer ting der. Det
ble diskutert hva vi ønsker å gjøre med denne situasjonen og det ble bestemt at vi avventer
til vi har sett mer på kontrakten vi har med NTNU angående lagerplass.
Saksbehandlers Vurdering:
I dag har jeg med kontrakten. Jeg tenker vi ser på den, diskuterer alternativer for løsninger
og deretter tar en avgjørelse. Avtalen
Saksbehandlers innstilling:
Rennemo:
Det er ingenting i kontrakten som sier at vi ikke kan leie det ut. Kontrakten sier at vi har fått
lageret inntil videre. Må søke på nytt i 2020. Fant også retningslinjene. - Ligger til grunne for
fristasjonsarealet.
Står ingenting om vi kan leie ut via Fastlane. Usikker på om dette kan disponeres videre til
andre.
Thilde:
Det er ikke noe juridisk galt, men vi har ingen rettigheter. Sende en mail til NTNU eiendom,
hva er rettighetene. Ikke lurt å gjøre de oppmerksomme med på eiendom.

Spørsmålet er da om Fastlane betaler noe for leie? Trenger vi disse pengene?

Hvis vi stiller spørsmål ved disse tingene er det muligheter for at vi «mister» alle rettighetene
til lageret?

Thilde:
Tenker at det er uaktuelt å ta betalt. Oppbevarer Fastlane noe linjeforeningene våre kan
benytte seg av?
Rønnemo:
Geir Arne fra Fastlane vet at tingene er der.
Elektra har benyttet seg av tingene som er lagret der. Man snakker med Fastlane på vegne
av sin egen linjeforening.
TTS får sitt eget rom på Gløshaugen – Materialteknisk. Elektro bruker det. Kan brukes til
vors, møter osv.

Det blir enighet om å ikke gjøre noe med dette per nå. Trenger TTS plassen selv etter hvert
er det mulighet for å sende Fastlane en mail.

(O) Sak 29/19 TTS-Klistremerker
Bakgrunn for saken:
Siste møte ble det informert at TTS mangler klistremerker.
Saksbehandlers vurdering:
Klistremerker er bestilt. Kommer mest sannsynlig en gang ut i desember. OBS: ble noe
trøbbel, ikke bestilt enda alikevel. Klistremerker burde værtfall være klart på nyåret.
Saksbehandlers innstilling:
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker

Rønnemo:
Jeg hadde bestilt de. Det bli noe annet tull. Ikke inkludert moms. Størrelsen ble vanskelig.
Klistremerkene er altså ikke på vei. De skal være klare på nyåret. Hvis det blir skikkelig kamp
om klistremerkene.
Hva skal til at du får et klistremerker?
Ordstyrer:
Hvis man er medlem av linjeforeningen, får du også et klistremerke.

Eventuelt og Møtekritikk
(D) Sak 30/19 Vurdering av året 2019 og mål for 2020
Bakgrunn fro saken:
Nå som 2019 nærmer seg slutt så blir dette årets siste TTS-møte. I den anledning vil det
være greit å se litt tilbake på hvordan året har vært, hva som har gått bra, hva som ikke har
gått fullt så bra og hvordan vi kan bruke denne erfaringen til å bli bedre i 2020.
Saksbehandlers vurdering:
Det har vært et kaotisk år, og alt har ikke gått helt optimalt. Det har vært litt ustabilt etter at
styret ble oppløst, og ting har kanskje ikke vært helt slik det var tidligere. Likevel synes jeg vi
har greid å få ting litt mer på plass, og jeg tror at TTS vil komme sterkere tilbake neste år.
Saksbehandlers innstilling:
Vi legger dagens diskusjon som grunnlag for hva som bør gjøres for å drive TTS videre.
Vivas :
Tenker at det blir bra at vi får til KOK. Bra at vi finner på ting med hverandre.
Blir bra med revy. Viktig på Nyåret at revy og karrieredagen blir bra. Mye av identiteten blir
en del av karrieredagen.
Hvem er ansvarlig for KOK?
Det er Elektra. Første helgen i februar.
Det har vært mye endringer i TTS fordi det ikke har vært noen sitt ansvar. Man har måttet
ryddet opp i blant annet økonomi fra forrige styrer.
TTS er en gammel organisasjon som er verdt å holde liv i. Det vil fungere ved et godt
samarbeid mellom linjeforeningene.
Det har blitt vanskeligere grunnet at TTS tilhørte Kalvskinnet som nå er blitt
lærerstudentenes sitt campus.
Sande:
VI prøver å få ting til å skje. Tanken er å bli ferdig med alle sketsjene over jul. De fleste skal
ha fått invitasjon. Må selge så mange billetter som mulig. Vi har samme dato som Abakus. Vi
har tanker om å ha en etterfest - det koster mye. Må øke størrelsen på budsjettet. Men å ha
etterfest er ikke så veldig nødvendig. Må tenke litt på hvordan man skal begynne med
rekrutering av et nytt styre. Har god kontroll.
Rønnemo:
Neste TTS møte neste år skal det velges ny leder. Har noen lyst? Eller hvis noen har lyst til å
være det. Sprer litt informasjon til linjeforeningene. Hvis det ikke blir valgt ny leder - TTS
legges ned. Det vil bli en erfaringsoverlapp med ny lapp.

Sak 31/19 Spørsmål rundt TKD
Bakgrunn for saken:
Det viser seg å være litt vanskelig å rekruttere folk til TKD. Gjelder dette flere linjeforeninger?
Saksbehandlers vurdering:
Tenker vi snakker litt om hvordan de ulike linjeforeningene har gjort det og hvordan man kan
gjøre folk mer gira på å være med.

Vivas:
Det har vist seg vanskelig å rekruttere folk til TKD. Hvordan er dette for andre
linjeforeninger?
Mange som ikke kan stille i denne perioden på grunn av eksamen. Man får ikke til dette
startmomentet. Selv om det er mange som er engasjert - spesielt Elektra.
Det kan likevel ikke bare være Elektra som organiserer.
TKD trenger folk – Even Vestland har ansvar for organisering. Er det en tanke å prøve å få
med Even på neste TTS møte?

MiT:
Vi har møtet på søndag 08.12 – Få folk til å stille – Fyller opp stillinger etter jul.

Møtet heves 17.51

