
 

Styrereferat – 15.11.2016 
 

Tilstede: Marianne Stokka, Jonas Ekeli, Odd Ekre, Inger Lise Meisingset, Hannah Benus, 

Thorstein Hanssen, Jan-Lukas Førde  

Fraværende: Jonathan Hemstad 

Saksliste: 

- Julebord 

- Juleverksted & ølsmaking 

- Genser og kopper 

- Hyttetur 

- Sponsor 

- Panting 

- Annet 

- Til neste gang 

Julebord: 

- Fått beskjed om at vi kan være i lokalet frem til klokken 0200, og trenger ikke rydde før 

dagen etter julebordet. 

- 44 påmeldte 

- Bestiller mat i dag, maten bestilles til 1930 

- Må fikse glass, servietter, lys og søppelsekker selv. 

- Må kjøpe pynt og bordkort 

- Julebordet starter 1900 

- Aktiviteter på julebordet; Funnet folk til å holde herrenes og damenes tale. 

- Må lage arrangement for julebordet 

- Julemusikk – må lage juleliste! 

- Styret møter klokka 1800 på lørdag 

- Styret møter klokka 1100 på søndag for å rydde 

Juleverksted og ølsmaking: 

- Torsdag 1. desember  

- Lage vafler og ta med pepperkaker.  

- Arrangementet starter 1900 

- «Alle tar med litt øl hver så vi kan smake av hverandre, oppfordrer til å skrive hva man 

tar med» 

Genser og kopper: 



- Trykkeri i Bergen som trykker til «lave priser og rabatt for studenter». Genser m/trykk til 

350kr(veiledende pris) + studentrabatt?  

Hyttetur: 

- Siden skal åpne denne uken 

- Pris per stk koster det 30kr mer 

- Sjekke hvor mange som er interessert 

- Gi beskjed hvis vi må ha høyere pris enn i fjor 

- Hyttetur uten transport 

- Gå gjennom hvor mye mat som trengs på neste møte for å ikke gå på en smell igjen 

Sponsor: 

- Thorstein skal gå og snakke med Knut Børve om hjelp til innhold i brosjyren 

Panting: 

- Panter etter julebordet på søndag, hvis det er stengt tar vi det mandag morgen 

Annet: 

- Fortsatt ikke hørt noe om programstyremøte 

Til neste gang: 

- Jan-Lukas sjekker om vi må ta med asjetter og bestikk, gir beskjed til Nokas at vi skal 

være der og må fikse korttilgang.  

- Hannah tar ansvar for pynt 

- Thorstein lager arrangement(medbrakt drikke, kleskode osv) 

- Jonas er konferansier 

- Thorstein tar bilder 

- Jonathan holder takk-for-maten tale 

- Jonas printer 

- Jan-Lukas kan ta med høyttaler hvis det ikke er 

- Inger Lise lager spilleliste alle kan redigere 

- Inger Lise lager arrangement til juleverksted og ølsmaking, pi i 4. 

- Jonas lager vaffelrøre til juleverksted 

- Marianne fikser pi i 4 til juleverkstedet, og sjekker om vi må kjøpe mer ting å lage 

julepynt av 

- Jan-Lukas finner ut av hvor mye det koster med gensere 

- Marianne sender mail til Hege og spør om programstyremøte 


