Konstituerende HS-Møte 14.11.18
Dagsorden:
Tilstede: Oscar, Jan Ole, Aksel, Ingrid, Anette, Amund, Are, Marius

1.Gai,Gad
x2 godkjent

2. Konstituering
a. Ønsker alle vervet sitt?
Alle vil ha vervet.

3. Forventninger
a. Forventninger til deg selv
b. Forventninger til andre
Forventninger som nevnes:
Gjøre egen jobb
Sørge for at andre kan gjøre sin jobb
Holde styr på økonomien til gruppa
Skaffe funker og delegere ordentlig
Fagsjef ønsker å holde arrangementer
Forventer klager når det ikke holdes arr
Forventer rask plan
Regiformann forventer å fortsette som før
Forventer god kommunikasjon
KM forventer å holde driften går som den skal
Ønsker å legge til rette for andre.
Forventer svar på mail
Blæstsjef forventer å kunne holde aktiviteten oppe
Mer stuntblæsting
Bedre struktur
Ønsker informasjon og god kommunikasjon
Arrsjef forventer å klare å holde orden på ting
God orden
Godt samarbeid

4. Kommunikasjon
Det blir mye e-post
Lag filtre
Viktig å følge med på e-post
Generell delt kjøreplan før fester

5. EOH
Morsomste med hele vervet
Må finne hytte og bil

6. Budsjett
Alle gruppene skal ha møte med ØU og få oversikt over budsjettet sitt.

7.Nøkler
Alle skal ha kontroll på nøklene
Sekretær tar ansvar for å hente inn nøkler og levere ut

8.Eventuelt
a. Taushetserklæring
Signeres
b. Pers og tlf nr
Samles inn
c. Morning Beat
Vil ha møte med morning beat
d. Fadderuke internasjonale
Vi vil være med
Fått mail fra fadderstyret
Skal vi ha kranførerkurs?
Positivt for internasjonale studenter
Detaljer senere
e. Hawaii Onsdag
Var forrige semester, RF var involvert
Positivt for oss
f. Møte med biblioteket
De vil møte med HS og har foreslått noen datoer.
Tirsdag neste uke kl 12 (20.) eller 22.
Jan Ole sender doodle
g. HS-instruks
Lovene er endret, før sto det at HS vedtar en instruks innen en måned,
forslaget er en kort beskrivelse av vervene.

