Referat 03.10.2018
Dato: 03.10.2018
Tid: 14.15
Sted: Grupperom, ILUK
Tilstede: Andrea Nordvik, Ulrikke Åsjord, Lars Larsen, Martin Engelsen, Kine Skille, Emilie
Felix, Sigurd Grøteide, Andreas Vestvann Johnsen
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Godkjent innkalling
Sak 2: Godkjenning av saksliste
Godkjent sakliste
Sak 3: Godkjenning av styrereferat for styremøte 3
Godkjent styrereferat
Sak 4: Peer-support
Emilie Nicholls informerte om hva Peer-Support gjør og hva de skal gjøre framover. Styret
ble også orientert om de ulike tilbudene Peer-support tilbyr gjennom studieåret. Styret er
enige om at vi må hjelpe Peer-Support med å markedsføre tilbudene og få fram at dette er
for alle studenter.
Sak 5: Orienteringer
Styret sine medlemmer orienterer om hva som er blitt gjort siden sist styremøte.
Sak 6: Engasjementshelg
Fått mye gode tilbakemeldinger for engasjement helgen.
Studentorganisasjonen publiserte en spørreundersøkelse, hvor det ble gitt gode
tilbakemeldinger av turen i sin helhet. Deltakerne fikk mulighet til å gi en totalscore mellom
1-6 hvor 58,4 prosent svarte 6. De resterende svarte 5.
Sak 7: Karaokekveld
Andrea, Andreas, Sigurd og Martin kommer på Samfunnet kl 14 og resten kommer når de
har tid. Mats kommer også for å hjelpe til med opprigg. Vi kjøper inn ballonger/pynt til å
pynte lokale. SOB fremfører sang og dans og kler vi oss ut.
Sak 8: Resolusjoner:
 Styret tar opp resolusjon om åpningstider til DRIFT
 Styret tar opp resolusjon om internett
 Styret tar opp resolusjon om parkering
 Styret tar opp resolusjon om informasjon på engelsk på sosiale medier og
Sak 9: Styrebilde + portrett
Styrebilde + potrett

Sak 10: Bakgården
Styre utarbeider retningslinjer til kommende bakgården styre.
Sak 11: Free-hugs tiltak
Skal ha Free-hugs i gråsona på fredag fra kl. 12.00-14.00 i samarbeid med Peer-Support.
Sak 12: Eventuelt
Andreas skal ta opp sak med Universitet for Havbruksdrift og ledelse som ikke får et kurs de
hadde blitt lovet
Søknad om støtte fra Start Nord
Start får innvilget 3000 kr til Start Forum. Støtten skal brukes på Venture Cup. Andreas og
Ulrikke var fratredende.

