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Sosialens hovedoppgave er å planlegge, arrangere og gjennomføre sosiale sammenkomster for alle
medlemmer av TIHLDE, og eventuelt inviterte gjester. Undergruppen skal sørge for å opprettholde et
godt samhold blant TIHLDE sine medlemmer ved å bidra til å arrangere inkluderende og varierte
arrangementer.

-II-

Sammensetning

Sosialen er en undergruppe av TIHLDE der alle medlemmer av undergruppen er møtepliktige og
stemmeberettigede på møter for undergruppen.
Sosialen består av følgende stillinger:
- Leder av Sosialen
- Nestleder av Sosialen
- Leder av Kontor- og Samholdskomiteen (KosKom)
- Leder av Turkomiteen (TurKom)
Sosialen sin leder velges på Generalforsamling. Øvrige stillinger velges ved simpelt flertall i
undergruppen/komiteen etter opptaket på høsten.
Ved fravær av leder vil nestleder bli fungerende leder. Dette innebærer alle pliktene og rettighetene
som fraværende leder hadde, med unntak av stemmerett i Hovedstyret.
Sosialen står fritt til å ta inn nye frivillige til verv i undergruppen når som helst, forutsatt at søkeren er
medlem i linjeforeningen. Opptak til undergruppen foregår etter skjønn og behov, og eventuelle
tilsettelser skal vurderes av Sosialminister på bakgrunn av søknad- og/eller intervjuprosess.

-III- Ansvar
-01- Turkomiteen (TurKom)
TurKom er en komité lagt under Sosialen. Deres hovedoppgave er å arrangere ulike turer
for TIHLDE sine medlemmer. Lederen av TurKom har ansvaret for å delegere og følge
opp arbeidsoppgaver som tilfaller komiteen.
-02- Kontor- og Samholdskomiteen (KosKom)
KosKom er den koselige komiteen lagt under Sosialen. Deres hovedoppgave er å
organisere mindre arrangementer både for frivillige og/eller for alle medlemmene av
TIHLDE hvor mange av slike arrangementer skal foregå på TIHLDE-kontoret. Lederen av
KosKom har ansvaret for å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som tilfaller komiteen.
-03- Immatrikuleringsball
Sosialen skal arrangere immatrikuleringsball for de nye studentene og andre deltakende.
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-04- Halloween-fest
Sosialen skal arrangere en halloween-fest for medlemmene til TIHLDE og andre
deltakende.
-05- LAN
Sosialen skal arrangere ett LAN per semester.
-06- Julebord
Sosialen skal arrangere julebord for alle medlemmer av TIHLDE og andre inviterte.
-07- Åretur
Sosialen skal arrangere tur til Åre i Sverige. Turen til Åre skal foregå i starten av
vårsemesteret.
-08- 17. mai-frokost
Sosialen skal arrangere 17. mai-frokost. Dette skal foregå på 17. mai.

-IV- Virke
a. Medlemmenes oppgaver
Sosialen sine medlemmer skal vise ansvar, god kommunikasjonsevne og god oppførsel
gjennom planleggingen og gjennomføringen av arrangementer. Medlemmene skal fremstå
profesjonelle ovenfor eksterne aktører og ved deltakelse på arrangementene. Det forventes av
medlemmer som har tatt på seg ansvar for ulike arrangementer å ha oversikt slik at eventuelle
spørsmål fra andre arrangører/medlemmer kan få svar gjennom den personen. Det forventes
av medlemmene å bidra til et godt samhold i undergruppen, delta på interne arrangementer og
der medlemmers deltakelse er ønsket.

b. Leders ansvar
Leder har som hovedansvar å delegere og følge opp arbeidsoppgaver som er tildelt
undergruppen. Leder skal lese og svare e-post som er rettet mot Sosialen. Lederen for
Sosialen skal ha oversikt og være oppdatert på undergruppens virke.
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