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Erfaringsoverføring nytt fondsstyre
Referent: Tor Fengsrud Brinchmann
Tilstedeværende: Per Øygard Ryjord, Karen Hanssen, Tor Fengsrud Brinchmann, Ane Marie
Holm, Rasmus Grødeland, Kristine de Boer, Synnøve Isrenn Robertson

Leder- og sektretærvalg
● Ane valgt til leder av fondsstyret ved akklamasjon
● Tor valgt til sekretær ved akklamasjon

Gjennomgang av reglement
● Må ikke alltid følges 100%
● Inhabilitet
● Over 1000kr -> fysisk
● Ellers over slack

● Diskusjon i 48 timer, avstemning i 72, ofte mindre.
● Stemmegivning: for, og så imot. Ikke blanke stemmer.
● Kan foreslå mindre sum, stemmer i så fall over størst sum først, deretter

mindre
● Daglig drift. Hva er daglig drift?
● Skal gagne flest mulig komponenter.
● Vi har fellesmail fondet@nabla.no

Prøvevotering av søknad fra Eurekakom
- Infomøte med excom og eureka
- Har vært dårlig oppmøte
- Ønsker derfor pizza for å lokke folk til møtet.
- Har søkt om 5 pizza, 997 kr.
- Habilitet:

- Ane melder inhabil, leder av eurekakom
- Tor mener han er habil, selv om han tilhører kullet som skal på

ekskursjon
- Synnøve mener hun er habil, men tilhører også kull21 som skal på tur.
- Rasmus mener han er habil, men han oppfordret eurekakom til å søke
- Karen mener hun er habil

- Habile: Tor, Rasmus, Synnøve, Karen
- Rasmus: Mener det ikke er daglig drift til tross for at dette er noe årlig, siden

dette ikke har vært brukt penger på før. Hvis oppmøtet blir bra i år, kan dette
bli budsjettert for i fremtiden. Derfor ikke daglig drift. I fjor var det få oppmøtte,
men Rasmus er bekymret for at oppmøtet blir dårlig uansett. Derfor ikke tatt
opp på SKE.

- Ane: Dårlig tid til å informere, rett etter kake.
- Karen: Eurekakom har søkt om fullpris, ikke studentpris.
- Tor: Hvis det hadde vært tid til å blæste, kunne det ha vært aktuelt, men ikke

med tidsramma vi har nå
- Karen: Kan dette føre til mange flere pizzasøknader?
- Ane: Tror ikke det, her er det et spesifikt mål med det, og man kunne iallefall

argumentert for hvorfor det ikke skal innvilges til andre møter.
- Rasmus: Kunne ha likt å se effekten av det. Kan ha spørreundersøkelse

etterpå, der man spør om folk ville ha møtt opp om det var pizza. Da kan man
ta med dette videre, slik at man har håndfaste tall hvis man vil be om pizza
ved en senere anledning. For eksempel SKE. Begrenset mengde penger som



kan tildele, må prioritere. Må derfor vite om dette vil ha effekt. Mangel på
informasjon om hvor stort oppmøtet blir om det er pizza.

- Ane: Ofte møtt opp mange på tidligere infomøter der det er pizza.
Tidsargumentet er det største argumentet imot.

- Resten enig i tidsargumentet,
- Karen: Dette gagner et helt kull.
- Ane: Ville kanskje satset på at det ble godkjent, sendt ut info tidligere.
- Stemming:

- Alle som stemmer for:
- Ingen

- Alle som stemmer mot:
- Tor, Synnøve, Rasmus, Karen.

Videre info:

- Fyll inn i Excel etter behandlet søknad.

Møtet er hevet.


