Dato: 05.12.2018
Sak 0 - Standardprotokoll
- Valg av ordstyrer
- Valg av referent
- Oppmøte
- Fravær
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saksliste
- Regler for innlegg, replikk

Sak 1 - Hva har skjedd siden sist?
Tilbakemeldingsskjema
- Tidligere varsling av arrangementer
Gi beskjed til Helt Sikker at de må varsle tidligere om stenging/bruk av lesesalen.
Dette vil nok løse en del mtp at folk kan planlegge på forhånd.
Søknader om økonomisk støtte
Ingen.
Sak 2 - Budsjett
Når vi vedtar semesterlig budsjett bør det være klart hva som innvilges, eksempel mat
til bedkom og hva som er overslag, eksempel fester.
Diskutere hver post i budsjettet, ikke godkjenne hele budsjettet i én stemmerunde.
Dele opp semesterbudsjettet i budsjetterte ting (anslag av noe vi tror vil bli en utgift) og
innvilgede ting. Mat til BedKom vil da bli en av de utgiftene vi innvilger i starten av hvert
semester.
Sak 3 - Drive og E-post til Gnist, Bedkom, Tilde?
- Gnist@fagutvalget.no, Bedkom@fagutvalget.no, Tilde@fagutvalget.no?
- Vedtatt egen drive for Bedkom sist møte.
- € 8,00 per mail/bruker i måneden. Ikke per medlem av drive. Team Drive er
gratis å opprette nye.
- Det må være egne Team Drives til hver gruppe, pga. Team Drives sin begrenset
måte å gjøre rettigheter. Kan ikke begrense tilgang per mappe, kun for hele
Drive.
Gnist ønsker Google Drive (gratis), får da med mailingliste til Gnist sine medlemmer
- Trenger ikke egen mail som g
 nist@fagutvalget.no

Tilde ønsker ikke foreløpig.
Sak 4 - Vil FU støtte “Aktiv læring“?
Instituttet (Ved Anya og May-Lill Bagge) skal søke penger til et prosjekt om “Aktiv
læring”, lurer på om vi stiller oss bak.
Aktiv læring er et prosjekt som handler om å ha undervisning/gruppetimer hvor
studentene deltar med aktivt. Eksempel å gå gjennom sin løsning linje for linje foran de
andre.
Vi støtter dette, positivt tiltak for studentene. Vi holder kontakten med May-Lill om videre
utvikling.
Sak 5 - Inkludere IKT i Informatikk
Informasjon om saken (fra møte med administrasjonen):
De IKT studentene som velger å gå i retning informatikk (på bacheloren sin) skal
inkluderes i alt vi gjør. De skal behandles som programstudenter hos oss. Vi har fått en
liste på hvem dette er.
Vi må gå inn for en holdning om å inkludere disse.
Dette bør inkluderes i vår definisjon om hvem FU representerer, slik at dette blir en
varig holdning, og ikke forsvinner så fort vi forsvinner.
- IKT er kun bachelor, med i overkant av 20 personer på hvert kull, er ikke snakk
om så veldig mange personer
Enstemmig vedtatt at v i skal offisielt skrive at vi representerer hele IKT (ikke kun denne
listen)
- Vi informerer administrasjonen/BedKom/Gnist osv om dette
Sak 6 - Legge til punkter i uskrevne regler
Uskrevne regler er et dokument til intern bruk for Fagutvalgets medlemmer.
- Kan det være en idé at medlemmene av Fu anbefales til å lese igjennom referat
fra møter de ikke er på?
- “Fagutvalget skal stå samlet ved avgjørelser. Når en avgjørelse blir gjort skal
Fagutvalgets medlemmer ikke tydelig være imot utad” (omformuler)
- “Når Fagutvalget blir enig om å gi informasjon til enkeltpersoner, skal kun den/de
som får ansvar fortelle informasjonen. Andre medlemmer skal henvise til de som
fikk ansvaret. Dette er for å sikre at informasjon ut av Fagutvalget gis ordentlig.”
Vi putter alt dette i (u)skrevne regler.
Dokumentet burde endres til “Retningslinjer for Fagutvalget”

Sak 7 - Open source vår implementasjon av valgalgoritmen og randomisert
rekkefølge
Opprette GitHub-bruker?
Vi vet ikke hvordan Joey’s STV fungerer, burde vi implementere vår egen versjon?
- Kan godt være det er bugs i implementasjonen vi bruker
GitHub kunne vært nyttig til magic mirror prosjekter osv.
- Vi lager konto for Fagutvalgt
Vi setter ned en gruppe til å finne en god implementasjon av valgsystemet
- Utnevnt en valgrefornkomité
Vi skal begynne å ha to uavhengige komitéer som teller ved valg, da tellefeil kan oppstå
Sak 8 - Regler for masterlesesaler
Jostein og Eivind har laget forslag:
https://docs.google.com/document/d/120AEHjtP7QieMgawxmp7aQvtJ5WRS7FJlKsZ4ni
dn9Y/edit?usp=sharing
- Innspill/kommentarer/endringer? Stemme over reglement?
- Iverksetting – er flere som har fått tildelt plass som ikke bruker den
Diskutert litt omformuleringer.
Reglene skal henge på alle lesesalene, og sendes til den som blir tildelt plass.
Reglene enstemmig vedtatt slik de står nå.
Vi henger opp kortversjon av reglene på masterlesesalene
Sak 9 - Retningslinjer for hva som kan henge på tavlene på lesesalen?
Kan Tekna/Nito henge opp plakat for kræsjkurs (De har spurt oss)
Hva med idrettslag?
Dersom informasjonen er relevant bør det vel få henge der.
Dette løser seg litt av seg selv, da vi fjerner mindre relevante plakater ved behov for
plass til noe viktigere.
Enstemmig vedtatt å la NITO og Tekna få henge opp plakater hos oss, gitt at de kan
samle dette på én plakat. Andre enkeltsaker tas individuelt når de oppstår.

Eventuelt:
Eventuelt 1 – Endringer i programstyrets oppbygning
Vi trenger en representant til programstyret ut våren, må ta fra FU fordi dette trengs
asap. Ønsker en kvinnelig representant. Eirin vil gjerne være med.

Eventuelt 2 – Informasjon fra Eivind om kræsjkurs osv
Sak om kræsjkurs utsatt til våren
Julebord for 2019 blir 6. desember
Det kommer til å bli innført at alle på matnat må ta INF100
Eventuelt 3 – Kjapp status Makerspace
Plan om å release Makerspacet
Enstemmig vedtatt at FU legger ut for filament (plast til å lage ting til 3D printeren), hvor
alle disse utgiftene kommer tilbake via vipps fra de som bruker av dette.
 ak x - Bedkom over på Slack?
S
BedKom-leder positiv. Hva med Gnist?
Vi er selv i en prøveperiode med Slack. Utsetter dette til neste møte.

