
Referat 18.01.2011 
 

Tilstede 
Lise, Christian, Marie Viel, Tobias, Magnus, Sophie, Ida, Mari og Tonje 
 
Facebookgruppe 
Sjekk mail hver dag. Marie Viel sender inn møteinnkalling både på Facebook og mail.  
 
Møter - Ha flere korte møter i måneden. Være flinke til å samarbeide og informere til hverandre 
slik at alle kan svare fra spørsmål fra andre. Gi tilbakemelding slik at man vet at beskjeden har 
kommet frem.  
 
Bilde - Lars Magnus skal ta bilder av styret. Kommer mail om når. Magnus sender bildet på mail. 
 
Inn ut fest – med gamlestyret. Spiser middag – inn-ut shot. Ringe til utested – slippe foran køen. 
Tobias lager doodle. Tors 17.feb (?). Lise kan ha det hos seg.  
 
Erfaringsskriv – alle tar ansvar for erfaringsoverføring. Gjøres innen neste møte. Bare ta kontakt 
med gamlestyret gjennom året om man lurer på noe.  
 
Byggrevyen – 11.feb. Gå med gamlestyret.Marie Viel,  Ida, Magnus, Tobias, Mari og Christian kan. 
Sophie og Lise skal sjekke.  
 
Snødagen – utgår, dårlig oppmøte i fjor. Kjører annet sportslig, alkoholfritt opplegg , eventuelt 
nattcup med vollyball.  
 
Åre – ettermiddagsbussen drar kl 17, tidligbuss kl 07. Lise tar tidligbuss med Svante. Hvis noen 
spør, henvis til de som vet.  
 
Back-to-school – Gikk i minus.  
 
Tilbakemeldingsskjema – Christian skal fikse førsteutkast og sende til Marie Viel. Høre med 
Nocebo om elektronisk spørreskjema. Trenger både til fester og fadderperioden. Petter Moe(?) 
 
Tilgang til studsalen – Marie Viel skriver mail til Marius.  
 
Med.hum-revyen – Styrevors hos Ida. Høre om hvilke linjeforeninger som er invitert. Oda og 
Maria har hatt ansvar for å sende ut invitasjoner. Sophie sjekker midler til taxi.  
 
Neste møte - fordele ansvar Inn-Ut, Helsefest (dato og lokaler) + Byggrevyen. Tirsdag 8. feb. Kl 
16.30. Tobias bestiller pizza – 3. stk og kjøper brus. Ida har rabattkort ttil pizzabakern 
 
Telefonnr: 
Lise –   99024072 
Christian -  45205430 
Marie Viel -  90600696 
Ida -   41204472 
Magnus -  93441485 
Mari -   94818302 
Sophie -   92290346 
Tobias -  99407013 
Tonje -  93065290 


