Dato: 08.11.2018
Sak 0 - Standardprotokoll
Valg av ordstyrer og referent
Oppmøte
- Eivind, Linh, Sandra, Sondre V, Ragnhild, Amanda, Jostein, Kristian, Triki, Elise,
Sondre N
Fravær
- Henrik
Godkjenning av innkalling og saksliste
Regler for innlegg, replikk
Sak 1 - Hva har skjedd siden sist?
Tilbakemeldingsskjema
1. FU medlem som “kommenterer på klær/prestasjoner/sexlivet til jentene på lesesalen”
Snakket om at vi må ta dette seriøst, ikke viktig hvem det er rettet mot.
2. Ønske om søppelbøtte på stillelesesalen – Sondre Vestad fikser
Søknader om økonomisk støtte
Ingen.
Halloweenfest
- Vellykket, dumt det ikke ble kåret vinnere av kostymekonkurransen (kollektiv svikt)
FIF-møte
- Utsatt til neste møte
Møte med administrasjonen
- Referat kom på mail til fu, fra Ida Rosenlund.
- Snakk om å endre på vaffelorakelordningen, fordi i dag er det kun vafler i fokus, ikke
så mye orakel lenger. Administrasjonen tar dette videre.
Fagkveld
- Begynt planlegging av ny fagkveld til våren. Mer om dette senere
Arbeid med ny lesesal (1. etasje delt med bio)
- Skal bli ferdig innen januar 2019.
Sak 2 - Karrieredag
BedKom ønsker å arrangere en karrieredag (ala Itdagene på NTNU), som en messe med
stands og talks. Mest sannsynlig mot høsten 2019, men må planlegges tidlig. Vil noen fra FU
være med?
Sondre N vil.
Sak 3 - Informasjonsflyt fra FU til enkeltpersoner
Når vi bestemmer oss for å gi tilbakemelding til enkeltpersoner, skal kun den som får ansvar
for å gi tilbakemelding gjøre det. Ellers kan det skje at personen får en lite forklart
tilbakemelding og mange forskjellige versjoner.
Enighet om dette, ingen videre diskusjon.

Sak 4 - Undergrupper
Vi har hatt møte med gruppene, referat:
https://docs.google.com/document/d/1W9575lbmqNuKUq98-24ynecBxzmB2YxsF6MsxL884
Rc/edit.
Gikk gjennom forslaget punkt for punkt. Endringer markert i dokumentet.
Enstemmig vedtatt en endelig definisjonen av undergrupper, etter endringer gjort i
dokumentet.
Sidenotes:
- Bør sørge for at alle undergruppenes arrangementer legges inn i en felles kalender
(Google f.eks)
- Samkjøre kommunikasjon, best om det går på samme kanal (Slack f.eks)
Sak 5 - Vestad trekker seg fra Fagutvalget
Skal vi ta inn en ny representant eller operere med 11 medlemmer?
Enstemmig vedtatt å ta inn et 12. medlem, den som kom på 13. plass ved valget i vår.
Leder og nestleder får navnet på denne personen fra Ida Rosenlund, som oppbevarer
valgresultatene. Denne personen blir da kontaktet før det videreformidles til resten av FU.
Eventuelt:
1 Tilde
Amanda og Elise har skrevet et forslag til beskrivelse
Skal vi ha Tilde? Enstemmig vedtatt JA.
Skal vi starte Tilde ved nyttår? Enstemmig vedtatt JA.
- Vi begynner å planlegge rekruttering til Tilde, i regi av Amanda og Elise
2 Lukket Facebook-gruppe?
Utsatt til neste møte
3 Douglas Rogers
Vi må velge en vinner fra dette semesteret
Utsatt til neste møte

