
Fondsstyremøte

07.09.2021

Møtet startes 08:21 

Møtet startes med 5 av 6 medlemmer tilstede.

Tilstede: Emil, Audun, Ine, Kristian, Frederick 

Ikke tilstede: Stine

Revens søknad til 7dentligaen

Mottat av Fondsstyret 24.08.2021 

Reven søker om støtte til å betale dommer- og serieavgift slik at vi kan være med i

7dentligaen med påmelding 15.08.2021. 

Det søkes om totalt 6225kr (5000kr til serieavgift og 1225kr til dommeravgift).

Kan søknaden behandles

Fint å kunne støtte undergrupper slik at de kan spille fotball. 

Virker som et bra tiltak, sportslig, ute, ikke så høy terskel for å være med. 

Kan vi støtte ting som allerede er gjennomført? 

Viktig å få med at Reven ikke har egne midler og får ikke noe støtte fra Nabla ellers. 

Kan være en tynn linje mellom dette og ordinær drift.

Habilitet

Alle oppmøte anser seg som habile.

For

Medlemmer i Reven slipper å betale ut av egen lomme for å være med i studentliga.

Har akkurat begynt å få aktivitet. Kan støtte dem med å starte opp mer aktivitet.

Viktig at de ikke var med i noen liga tidligere, kan argumentere for at det da ikke er

ordinær drift.

Bruke det som en måte å kickstarte gruppa.

Mot

Kan være en nær linje mot daglig drift.



Dommeravgift er nærmere ordinær drift enn liga-avgift.

Har ikke opplyst om at det er blitt meldt på og betalt for.

Kunne vært bedre organisering rundt søknaden.

Ikke så mye informasjon i søknaden.

Ingen utredning om alternativer

Vanskelig om det ikke er reelle alternativer.

Votering

Deler opp votering over serieavgift og dommeravgift.

Serieavgift

5 stemmer for, 0 stemmer mot, 1 ikke tilstede.

Dommeravgift

5 stemmer for, 0 stemmer moe, 1 ikke tilstede

Konklusjon

Søknaden godkjennes i sin helhet.

Søknad fra Skråttcast om mikrofon

Mottat av Fondsstyret 14.05.2021 

Utstyret det søkes om skal brukes av både Skråttcast og XXXIntegration. 

Det søkes om totalt 5985kr (mikrofon 4926kr, USB-interface 1059kr)

Habilitet

Alle oppmøtte anser seg som habile.

For

Synes det er dårlig at de ikke fikk støtte av Sit.

Dårlig av Sit å ikke godkjenne på grunnlag av manglende regnskap.

Kan brukes av flere undergrupper.

Søkt mikrofon er bra for vokalister, kan fungere bra for bruksområdet til XXXIntegration

Synes det trengs en mikrofon med bedre lydkvalitet som Skråttcast kan bruke.

Mot



Har innvilget søknad til lydopptaker tidligere.

Skråttcast har tidligere sendt inn mange søknader til Fondet.

Ikke noen utredning om alternativer og grunnlag for valg av denne mikrofonen.

Det er andre mikrofoner som koster en brøkdel og passer deres behov bedre.

Dette er en dynamisk mikrofon, som i skråttcast sitt bruksområdet ikke er

hensiktsmessig fordi denne typen mikrofon er designet for en person av gangen.

Funnet flere gode alternativer som passer bruksområdet til skråttcast bedre.

Kan gjøres mer og bedre research om hva som faktisk er nødvendig.

Votering

0 stemmer for, 5 stemmer mot, 1 ikke tilstede

Søknaden godkjennes derfor ikke.

Eventuelt

Husk å bruke Checkin!

Møtet avsluttes 09:32


