Referat fra møte
Dato: 13.02.2020

Tid: 16.00-18.00

Godkjent:

ikke godkjent ennå

Referent:

Hanne Leiknes

Ordstyrer:

Sebastian Rennemo

Tilstede
Andreas, Cibus
Christoffer, Elektra
Helene, KoM
Harald, Logitas
Elisabeth, Nucleus
Bjørnar, TIHLDE
Jenny, Vivas
Grete, Tim&Shænko
Øyvind, MiT (kom sent)

Sted: U203, Akrinn, Kalvskinnet

Frafall
OLGA

Martin Sande, KS-revy
Kamilla, KS-revy

Valg av ordstyrer
Sebastian Rennemo velges til ordstyrer
Valg av referent
Hanne Leiknes (TIM&SHÆNKO) velges til referent
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Referat, saksliste og innkalling godkjennes

Sak 1/20 Kalvskinnet Revyen
Martin Sande innleder og informerer:
Solgt 300 av 800 billetter, 500 må selges de neste tre ukene. Satt opp mye plakater, trenger
hjelp uka det er revy til å holde stands, på realfagsbygget på Gløs. Har med plakater og flyers.
Trenger målrettet hjelp, må ned på personnivå; faddere, faddergrupper, medlemmer på scenen.
Gode tilbakemeldinger på Akrinn, lærerstudenter, selv om SALT har egen revy. Viktig med
eierskap for å bli med. Vanskelig med PR, ikke nok ressurser til å stå i forelesninger,
tidkrevende uten gevinst. Video: to personer i kollektiv, humor, middag, revy, byen. Lager et
ferdig innlegg som ønskes postet på foreningenes facebook-sider, uten at det virker masete.
Ikke laget trailer enda, men planlegges i forbindelse med en sketch. Begynner å skrive sketcher
denne helgen. Kan dele promo-videoer. Stands uke 9, tirsdag, torsdag, fredag 10-14. To på
stand i to timer, bytte. Kjøper inn kaffe, kan også stille med kake. Få navnet ut! Skal dele link og
forslag som kan gjøres. Savner at linjeforeningene støtter litt mer. Lokale på mormors for
styrevors, ikke så ønskelig fordi man ikke kan ta med medbrakt. Mangler personer som kan ta
ansvar for vorset. 140 påmeldt styrevors. 49 kr for studentpils på mormors. Legger vorset over
på linjeforeningene. De som kommer på styrevors får pin. Regnskapet avhenger av salget, fare
for å gå i minus. Må selge halvparten av billettene for å gå i null. Har fryst penger til kosegruppa.
Martin er en god ressurs i revyen, har delt ut gratis sushi. Dårlig stil å sette opp billettprisen,
avgift over 100kr. Venter til neste fredag, med å gjøre noe drastisk, for å se an effekten av PR.
Spørsmål til saken:
Mulig å lage video?
Vors før premieren?
Er det laget en trailer?
Linjeforeningene bytte forsidebilde på facebook?
Når er styrevorset?
Hvor mange kommer på styrevors?
Er mormors styre reservert?
Billige priser i baren på mormors?
Linjeforeningene gå sammen om skjenkebevilling?
Går revyen i pluss?
Hvor er pizzaen fra?
Er det mulig å sette opp billettprisen? Eventuelt dagen revyen skjer?

Diskusjon:
Styrevors: fredag 13, ordstyrer har stort kollektiv, Moholt, 200 personer, rommene står åpne, må
høre med kollektivet, ikke den beste ideen, romslig på mormors hvis man fjerner noen
sitteplasser, mormors er det beste lokalet per nå, kan sende mail og få liste over rom med
skjenkebevilling, ikke noe problem for linjeforeningene å ha ansvaret for vors, men ønsker å
slippe å rydde etterpå, ikke noe problem å ta imot på mormors, folk kan vorse selv først og
komme på mormors litt senere, setter mormors som sted, hvis det ikke kommer andre beskjeder
Pin: hvis revyen sliter økonomisk er det greit å betale 130kr for kun revyen, kan heller kjøre et
salg av pins på stedet, avhenger av billettsalget, kjøpe pin selv, spare 30kr og ta det som en
bonus er viktigere enn å få pin, ikke uhørt og ta ekstra betalt for de som skal på styrevors, ser
an økonomien, mest sannsynlig må man kjøpe pins utenom billettprisen.
Votering:

Vedtak:

Sak 2/20 TKD 2020
Sebastian Rennemo innleder og informerer:
Det var dårlig oppmøte og ikke vellykket. Møte 20. februar. Må kanskje droppe TKD. Virker ikke
som at folk er gira i linjeforeningene. Vet ikke hva man gjør. Litt for sent å gjøre noe med det.
Tre stykk er med nå. Venter til 20. med å legge det dødt. Målet er å få representanter fra hver
linjeforening, bedrifter deretter, har ikke vært tilfellet. Foreløpig er vi et forum, kan ikke være noe
vi ikke er. Det er vedtektsfestet å arrangere karrieredagen en gang i året, hvis det lar seg gjøre.
Spørsmål til saken:
Er det tre stykker til man trenger?
Legge det dødt?
Har det vært et samspill mellom bedriftene? Kan de ta inn alle studier fra TTS?
Er det en fremtid uten karrieredag?
Er det vedtektsfestet at vi skal ha TKD?
Diskusjon:
Ingen engasjerte fra Vivas, tror det er lost case
Ingen interesserte fra Elektra. Mye fokus, men hvis det ikke skjer noe mer legger de ressursene
over på en egen dag. Flere linjeforeninger er enige. Høres ut som det er null engasjement

Sliter med engasjement, interesse og informasjon hos Nucleus. Tapt seg veldig. Tror at man må
få i gang de andre engasjementene først: revy + kok. Må få et forhold til TKD. Får ikke til å
rekruttere. Frykter at bedriftene som kommer ikke er relevante for seg. Synd at folk har brukt
mye tid på det, men tror det må legges på is en stund. Må prøve å løsrive seg litt fra
Kalvskinnet-ryktet. Vedlikeholde kok og revyen.
KoM: møte på 10 min, så mørkt på det. Har lagt ut info på facebook, men null respons. Har ikke
noe forhold til TKD. Tror det er mer lønnsomt å engasjere eget. Prioriterer egne bedrifter hvis
ikke alle passer for studiet. Sosialt fokus. Føler at det er mer naturlig å finne på sosiale ting enn
TKD.
Vanskelig å bygge opp igjen et forum som har vært dødt lenge. Enklere å engasjere folk på
egne bedriftspresentasjoner
Votering:

Vedtak:
TKD legges på is

Sak 3/2020 Valg av ny møteleder
Sebastian Rennemo innleder og informerer:
Har ikke ønske om å stille som TTS-leder videre. Har ikke tid. Håper noen ønsker å være
møteleder, ingen har meldt seg. Hvis det ikke velges ny møteleder må TTS legges ned.
Forventes: ingen formell bakgrunn, fordel med linjeforening og møter, regnskap, mail, drive,
kalle inn og holde møter. Google-regneark for regnskap. Har sendt momsrapporter. Går mer
penger ut enn inn. Skal bli genfors dette semesteret, kan endre vedtekter. Trenger et møte til før
genfors. Velge ny møteleder på en ekstraordinær genfors, og eventuelt oppløse. Trenger
generalforsamling for å starte nedleggingen. Møteleder lager arrangement innen to uker.
Spørsmål til saken:
Karlsen som ny møteleder?
Går ikke dette på fremtiden til TTS? Trengs det en ny møteleder?
Eksempler på hva som ble gjort når TTS var bra?
Hvor mye penger går inn og ut?
Mer fornuftig å opprette en ny organisasjon?
Er det mulig å ta opp møteleder for TTS på linjenes neste genfors?
Blir det vanlig TTS møte frem til det?

Diskusjon:
Prøver å overtale Øyvind til møteleder. TTS var før linjeforeningen ble en egen greie. TTS har
gått ned når linjeforeningene har gått opp. Trist å legge ned, men kjipt om det er mer
tidkrevende enn det man får igjen. Synes fortsatt at forum burde være en greie. Kunne vært
møteleder, men vil ikke ha økonomi-delen. Spørre noen i revyen om de er interesserte. Naturlig
at det faller på de som er gira i revyen. Ved oppløsning skal en uavhengig tredjepart ta del. Kan
endre det på en generalforsamling. Hvis ingen fra revyen stiller, er det ikke vits i å holde det i
live. Bør planlegge genfors allerede nå. Vil heller ha de engasjerte i egen linjeforening. Første
året revyen går i minus blir det sikkert ikke en revy til.
Nucleus: TTS er en av de eldste, latterlig om det skal legges ned. Skal prøve å beholde det! 108
år. Føler også at TTS bør falle på interesserte i revyen. Tok det opp på forrige genfors,
usikkerhet rundt hvorfor man fortsatt var med. Kaos å fordele pga offentlige regler
THILDE: veldig varierende aktivitetsnivå, har gått bra, men har også gått dårlig før. Praktisk
med tanke på revyen, med bank. Kan endre alle vedtektene; ingen trenger være møteleder, kun
revyen. Kan finne en gjenstand å fakturere helt spesifikt.
KoM: det er et begrenset antall engasjerte folk, sier seg selv at TTS går dårligere når
linjeforeningene går bedre. Kan legge til nye vedtekter; ikke obligatorisk. Funker godt som et
nettverk, mer fokus på sosialt. Vil heller bruke tiden etter påske på eksamen
MiT: kan verve noen fra yngre generasjoner, prøve headhunting aktivt først. Avventer med å
legge ned TTS. Bør åpnet for andre når det er snakk om penger. Planlegge en genfors i april
Bruke resten av pengene på en undergangsfest
Votering:

Vedtak:
Ordinær generalforsamling torsdag 26. mars. Tar opp valg av ny møteleder, eventuelt begynner
nedlegging

Eventuelt
Sak 4/20 Hva skjer med KOK?
Christoffer innleder:
Nesten ferdig. Trenger at noen stiller på post. KOK forsvinner ikke selv om TTS forsvinner.
Lørdag 18. april går ikke. KoM og TIM&SHÆNKO har arrangement på sukkerhuset.

Sak 5/20 Hva skjer med K2K?
Bjørnar innleder:
Tanken er å ta K2K etter neste møte. Finner dato på slack

Sak 6/20 TTS sin fremtid
Sebastian innleder:
Se sak 3

Møtekritikk

