
Styremøte Fredag 23 april
Tilstede:

1. Valg av ordstyrer, valg av referent.
2. Dokumentet “styrer gjennom tidene”:

-Stemmer informasjonen?
-Hvem har ansvar for å redigere dokumentet?

Sist, men ikke minst; Tal Getz (Larmonien)

3. Brønnøysundregisteret
-Er det oppdatert?

4. Drive:
-Hvor er de gamle styrereferatene?
-Hvor er referatene fra årsmøtet?
-Det er en fotomappe.

-Hvem har ansvar for mappen? Hva er praksis rundt bildene?
-ikke bilder for SMASH vår og Høst 2019?

-Kontaktoversikt dokument:
-er dette oppdatert? Hvem har ansvar.

5. Økonomi
-Hvem har tilgang til kontoen
-Hvor mye er på kontoen pr nå
-Hva skal pengene brukes til. Fått forespørsel om at man ønsker midler.
-Har vi budsjett for 2021
-Har vi regnskap for 2020
-Er faktura sendt? (faktura må være betalt før vi kan ha årsmøte)

6. Status nettsiden
-Er nettsiden lagt ned?
-Sigrid fant ikke noe på driven
-Zoe: ”Sondre Torset”

7. NASH-sine vedtekter:
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

8. Styrets funksjon
“Formål ● Organisasjonen skal være et bindeledd mellom Norges studentorkester, og
fremme et godt miljø mellom disse. ○ Med studentorkester menes en gruppering

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive


primært drevet av, for og med studenter med musikk og moro som formål. ●
Organisasjonen skal være en støtteorganisasjon for SMASH.”

9. Styrets sammensetning
-Burde det være en fast referent?/ burde vi diskutere det mer i forkant av årsmøte

(dette må isåfall bestemess av årsmøte/generalforsamlingen)
10. Årsmøtet/Generalforsamling

-”Generalforsamlingen er organisasjons høyeste organ og skal finne sted minst en
gang årlig. Det skal legges til rette for fjerndeltagelse på generalforsamlingen.  For at
generalforsamlingen skal være gyldig, må minst halvparten av medlemmene delta.”
Innkalling til generalforsamlingen skal sendes ut senest åtte (8) uker før forsamlingen
trer sammen. Innkalling skal sendes ut på epost til alle medlemmer, og skal
inneholde tentativ saksliste, tid, sted og nødvendig praktisk informasjon. Forslag til
saker må være mottatt senest to (2) uker før generalforsamlingen. Styret skal raskest
mulig, sende ut en ferdig saksliste med alle nødvendige dokumenter.”
(8 uker fra fredag xxx er 18 juni)
-Hvor mange styremedlemmer er på valg?
-Hva vil vi ta opp. Hva må taes opp.
-Møteetikk: Hvordan viser deltakerne at de vil si noe
-Hvem fikser hva?

-sakspapirer minst to uker før.
11. Høsten

-Hvem er på valg da?
-SMASH-høst 2021?
-SMASH-vår 2022


