
Koiesjef 

Holder sin flokk sammen, leder gjennom året og administrerer oppgaver. 

Oppgaver: 

1. Holde en helhetlig oversikt over gjøremål 

2. Følge opp at alle utfører sine oppgaver 

3. Lede koiemøtene og sende ut sakspapirer i forkant av disse 

4. Sørge for en helhetlig plan i alt gruppa foretar seg 

5. Være kontaktperson inn mot Hovedstyret 

6. Generelt være koienes ansikt utad 

 

Visesjef 

Visesjef er koiesjefens høyre hånd, og i tillegg til å assistere denne har visesjefen et overordnet ansvar for 

at det blir arrangert dugnader og turer. 

Oppgaver: 

1. Ha oversikt over hvor det trengs dugnader 

2. Ha oversikt over skredfare, og varsle koiebrukere om nødvendig 

3. Sammen med sosialansvarlig ha ansvar for at folk tar på seg å arrangere dugnader og åpne turer, 

dette skal skje tidlig i semesteret i forveien. 

4. Sørge for å motta og arkivere dugnadsrapporter etter alle dugnader. Gode dugnadsrapporter gjør 

det veldig mye enklere for neste gruppe som skal arrangere dugnad på samme koie. 

5. Være stedfortreder for koiesjef når denne er utilgjengelig. 

6. Sammen med leder ha oversikt over aktuelle saker 

7. Slette spam i elektronisk koiebok 

8. Hovedansvarlig for å gi ut nøkkel til koiebrukere fra kodeboks utenfor Akademika ved behov. 

Ansvarlig for å bytte kode og oppdatere den på wikien («Organisatorisk» → «Nøkler»). 

9. Kontrollére at styremedlemmer overholder bestemmelser om forhåndsreservasjon til eget bruk. 

 

Vedsjef 

Har alltid peiling om hvor mye ved det er på hvilken koie. Godt kjent med motorsag og øks. 

Oppgaver: 

1. Sørge for at det alltid er nok ved på alle koier 

2. Ta kontakt med grupper som kan utføre veddugnader 

3. Forhåndsreservere koier for veddugnader og premieringsturer 

4. Dele ut motorsag og utstyr til grupper 

5. Holde utstyr for veddugnader i stand 

6. Opprettholde god kontakt til grunneierne 

7. Fordele ansvarsoppgaver til vedsjef 2 



 

Kasserer 

Holder oversikt over finansen. 

Oppgaver: 

1. samle inn kvitteringer og utbetaler penger til disse 

2. er kjent med søknadsmuligheter ved NTNU, NTNUI og annet 

3. skrive årsregnsskap 

4. betale faktura for festeavgifter og ved 

5. ansvar for at alle koier og andre verdier er forsikret tilstrekkelig 

 

Sekretær 

Har alltid oversikt over hvem som har sagt hva og hvor. 

Oppgaver: 

1. skrive referat på koiemøte og sender dette ut på mailinglista 

2. holde orden i det virtuelle fellesområdet til koiene 

3. oppmøte ved koiemøte samt penn og papir eller datamaskin 

4. organisere stedfortreder hvis en sjøl ikke kan komme til koiemøte 

5. sørge for at dugnadsrapporter blir skrevet og levert 

6. sende julekort 

 

Infosjef 

Har best peiling om hvilke koier vi har, hvor de er og hvordan en kan komme seg dit. 

Oppgaver: 

1. Svare på e-poster på mailinglista koiene-informasjon 

2. Holde hjemmesida og google kalenderen oppdatert 

3. Administrere reservasjonsperioder i reservasjonssystemet   

4. Skrive/organisere innlegg til NTNUI-klubbavisa 

5. Oppdatere oversikt over kollektivtilbud i koiematrisa ved semesterstart på høsten 

6. Samarbeide og koordinere informasjon med blæstesjefen for å få mest mulig info ut til folket 

7. Sende ut mail til koiene-info med invitasjon til møter, turer, dugnader samt annen info 

 

Blæsteansvarlig 

Blæstesjefen sørger for at informasjon kommer ut til studentene, og for at koiene er synlige i 

studentmiljøet. 



Oppgaver: 

1. Drifte koienes facebookside 

2. Lage turprogram til starten av hvert semester og sørge for distribuering av dette (f.eks flyer til I-

kavalkaden) 

3. Blæste for turer/dugnader vha plakater etc. 

4. Holde koietavlene oppdatert med plakater, info om turer og info om ledige verv 

5. Være ansvarlig for organisering av koienes stand på Idrettskavalkaden 

6. Holde presentasjon på infodagen for utvekslingsstudentene 

7. Sørge for generell synlighet av koiene rettet mot bærekraftig rekruttering, vurdere ulike medier 

for dette. 

8. Generelt jobbe for at koiene vises i studentmiljøet 

9. at flest mulig er klar over hva vi gjør 

10. at folk fatter interesse for å bidra i koiemiljøet selv. 

 

Sosialt ansvarlig 

Sosialt ansvarlig liker ikke å sitte alene på hybelen, og unngår dette ved å lage liv og røre i koiemiljøet 

med både nye og tradisjonsrike aktiviteter. 

Oppgaver: Påse at følgende aktivitetet blir gjennomført (veiledende liste…): 

1. Biff&Bayer 

2. gjørmefotball 

3. dugnadsfest 

4. julegilde 

5. koiegrøt 

6. sommer/juleavslutning 

7. Oppfordre til deltagelse på disse aktivitetene 

8. Generelt sørge for godt samhold i gruppa 

 

Sjefsmatris (sjefsmaterialansvarlig) 

Oppgaver: 

1. Ha oversikt over bruksartikler i koieburet/containeren 

2. Organisere primusdugnader 

3. Opprette en semesterplan for matriser 

4. Lage nye nøkler ved behov 

5. Føre opp rapporterte skader på wikien (under aktuelt) 

6. Matrisere selv 

 

Matriser (materialansvarlige) 



Kjenner koieburet godt og har en god tråd med  Akademika. Matris er et typisk introverv til koiegruppa, 

siden man ikke trenger grundig kunnskap om koiene for å skjøtte vervet. 

Oppgaver: 

1. hente koierapporter og ødelagt utstyr fra Akademika 

2. gå gjennom koierapporter og finne frem nytt utstyr 

3. sende nytt utstyr til Akademika 

4. varsle sjefsmatrisen/koiesjefen ved alvorlige hendelser 

5. Tømme søppel (spør vaktmesteren om dere kan kaste søppel sekker i trallen hans) 

6. Rydde utstyr tilbake på plass. 

 

Turlederansvarlig 

Bindeleddet mellom koiestyret og Koienes turledergruppe.  

Oppgaver: 

1. Ansvar for å holde kontakten mellom turledergruppa og koiestyret. Holde koiestyret oppdatert om 

arbeidet turlederne gjør og formidle ønsker fra koiestyret til turlederne. 

2. Ta ansvar for å få på plass terminliste og arrangere møte for å evaluere sesongen og dele 

erfaringer. 

3. Arrangere oppstartshelg. 

4. Ansvar for å følge opp hver enkelt turleder og sørge for at de har den kompetansen og 

informasjonen de trenger for å trygt kunne arrangere turer. 

5. Velge ut hvem som skal være turledere. 

6. Planlegge sosial (belønnings-/avslutnings-) tur for turledergruppen på slutten av semesteret. 

 


