Innkalling til styremøte 04.03.19
Tid: 14.15- 16.00
Sted: GEOLF-kontoret
Kosansvarlig: Therese
SAKSLISTE
Årsmøte
-

For å promotere arbeidet vi gjør i styret
Dato: Gjerne etter geopils, Torsdag 2 mai, foreløpig tidspunkt: 12:00 -14:00
Alle må skrive erfaringsskriv om vervene sine
Må promoteres: må ha leder og økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig; Karl-Håkon må lære opp evt. nyinnsatt
Vibeke og Kristina R er on the fence om å være med til neste år
Prøve å få inn EGEA eller Fadderukeansvarlige inn i styret

Eksamensfest
Forslag til ulike fester:
- Faddervors hjemme hos folk
- Må være 18-årsgrense på evt. utested
- Møtes i parken (om det er fint vær), og muligens dra på geopils etterpå?
- Natt til første mai fest (x-russefest)
- Telttur? Maria kan stille med hytte til disposisjon for dem som ikke har telt
- Vibeke lager poll med fest-alternativer på Geir Globus og deler med GEOGstudenter
så folk kan stemme
Geografidagen
- 150 seter reservert på Dokkhuset
Geogalla
- 66 påmeldte
- Damenes tale: Jonas Borge
- Herrenes tale: Maria Tran
- Konferansier: Karl-Håkon og Marius
- Hyttevakter: Krisitna R har fikset 6 hyttevakter hurra
o Må bestille mat til 6 stk ekstra, hvor en er vegetarianer
o Oppmøtetidspunkt: 16:00 for opplæring
o Må ha en sikkerhetsvakt
o Om de ønsker å ta seg en øl eller to, får de ikke lov til å stå i baren eller gå
brannrunde
o Om de ønsker kan de ta rutebussen og bli med på akevors
- Pynt: lange lysslynger med små lys, blomster, kongler/greiner, grønne servietter
o Birgit blir med på IKEA
o Må handles inn til nattmat, frokost, snacks og pynting
o Pyntning starter 16:00
- Mat:
o Vegetarmeny blir stekt couscous med grønnsaker
o Vi skal ha ekstra aspargesbiter i aspargessuppa
- Mathandel:

-

o Mathandel skjer onsdag etter klokken 18:00 og Maria kan oppbevare maten i
kjøleskap hos seg
o Nattmat: pølser, serveres rundt 24:00-01:00
o Ida Marie fikser mat til akevors
o Frokost: Brød/baguetter med enkelt pålegg (servelat, ost og syltetøy). Trenger
mat til 11 stk. Maria tar ansvar for å steke baguetter
Rydding: prøver å få ryddet mest mulig i løpet av kvelden
Styrepris for geogalla: Medlemspris + nattmat
Styret sitter ovenfor hverandre slik at man kan snakke med flere
Selskapsleker: lapp under tallerken med utfordringer, klesklypelek?
Buss: sjekke om det er plass til alle
Spilleliste er fikset, sanger spilles kun en gang
Alle må ha på daljer (pluss de nye dersom de kommer frem i tide)
Program: åpningsnummer, ønsker velkommen, introduserer meny, utdelinger holdes
under middag og dessert, og programmet er ferdig etter desserten
Vibeke tar med spikkekniv til akevors, og tar ansvar for buss oppover

-

Ingen fra EGEA er tilstede

-

Møte 16:00-18:00 ang kjelleren, onsdag 6. mars, alle oppfordres til å delta
Hyggelig med styremiddag?
Evt. hyttetur?
Forslag om å bli med på styrepils på Lille London med styrer fra andre linjeforeninger
80-talls fest: trenger ikke påmelding, men de som skal må trykke skal fortest mulig
Epost fra Jan Ketil Rød – seminar om studiekvalitet – bes om å videresendes til ITV
da dette er deres ansvarsområde
Trenger flere modeller som bakgrunns-personer for et bilde for NTNU. Vil foregå
torsdag 14 mars, send melding til Karl-Håkon om du vil være med
Ballspill er herved forbudt på kontoret da det skaper rot og uro
Maria var med på sitt siste styremøte, rip ☹

-

EGEA
Annet

-

Forslagsboksen

