
Referat fra Slack-diskusjon
Tilstede: Emil, Audun, Ine, Frederick, Kristian, Stine
Fraværende: Ingen

Diskusjon på Slack for Skråttcast startes 26.09.2021, 20:54
Diskusjon på Slack for Løpeklubben startes 28.09.2021, 21:01

Referat:
● Inhabilitetsvurdering

○ Ingen anser seg inhabile for Skråttcast sin søknad
○ Audun anser seg selv inhabil for Løpeklubben sin søknad
○ Nok medlemmer representerte seg på Slack til å ta en avgjørelse

● For Skråttcast ble det diskutert om det er dumt at fondsstyret deler ut penger til
mat:

○ Dersom de får invilget penger til det så kan det skape en forventning om
at fondsstyret eksisterer for å gi støtte til mat.

■ Tenger ikke nødvendigvis være negativt at fondsstyret eksisterer for
å gjøre det.

■ Dersom det blir “problematisk” i den forstand at undergrupper søker
om penger til mat hver uke, slik at det blir en hverdags-luksus, så
får det heller være en diskusjon vi tar etterhvert.

● For Løpeklubben sin søknad ble det konkludert med at det viktigste var ikke
nødvendigvis gavekortene i seg selv, men spenningen gavekortene og
loddtrekningen gir og. Denne oppmerksomheten treffer flere komponenter, derfor
trenger ikke selve beløpet på gavekortene være så høye. Det ble derfor stemt
over ulike forslag til alternativer til de tre gavekortene på 500kr det ble
opprinnelig søkt om. (Se referat lengre nede)

Søknader: Skråttcast (Pizza til årlig møte) - Oskar Berntsen Flata
Inhabile: Ingen

- Ble søkt om 400kr til pizza på årlig møte

For:
● Fint å øke engasjement med pizza
● Kan fikse synet Skråttcast har på Fondsstyret ved en tidligere avslått søknad



○ Vi innvilger ikke evt. Dette for å redde image. Skråttcast har tidligere rett
og slett skrevet for dårlig søknad.

● Komponentene i Skråttcast får mat
● Har ingen egen sosialpott i Nabla

○ Må derfor evt. Sponse alle sosiale ting intern på egenhånd.
○ Kunne vært mer naturlig å melde fra til Nablas styre/SKE om evt. Mulighet

til å endre sosialpott-systemet.
● Ikke veldig stor sum

○ I forhold til hva vi kan dele ut hvert semester

Mot:
● Daglig drift?
● Ikke en invistering som varer
● Ingen henvisninger til påståtte Pizzabakeren priser

Vedtak:
● Ble godkjent med 4 stemmer for, 2 stemmer mot og 0 inhabile.

Søknader: Løpeklubben (Gavekort til 3000m mesterskap) - Wilfred Husemoen
Inhabile: Audun

- Ble søkt om 3 gavekort på 500kr hver, 1500kr totalt

For:
● Får fysmattere ut av lesesalen og ut i naturen
● Engasjerer og motiverer til fysisk aktivitet
● Kan være med å “kickstarte” løpeklubben

○ Evt. motivere de til å søke andre steder dersom dette blir en suksess
○ Gjøre undergruppen mer synlig

● Gøy med en seremoni etter mesterskapet
● Alle komponenter som deltar har mulighet til å få premien

○ Premien gis ut via loddtrekning blant de som deltar, og går ikke til den
raskeste

● Absolutt ikke daglig drift
● Velbegrunnet søknad

Mot:
● Relativt store pengepremier



○ Sett i forhold til andre premier på andre arrangement i Nabla.
● Få komponenter får glede av premien

○ Spenning og oppmerksomhet rundt loddtrekning vil treffe flere
komponenter

Forslag som ble stemt på:
1. Innvilger 1500kr til tre gavekort (500per)
2. Innvilger 1500kr til fem gavekort (300per)
3. Innviliger 1500kr til seks gavekort (250per)
4. Innviliger 1000kr til to gavekort (500per)
5. Innviliger 1000kr til fire gavekort (250per)

Vedtak:
● Forslag 5 ble godkjent med 4 stemmer for, 1 stemmer mot og 1 inhabile.

Diskusjon på Slack for Skråttcast avsluttes 29.09.2021, 18:00
Diskusjon på Slack for Løpeklubben avsluttes 30.09.2021, 20:00


