Dato: 23.01.2019
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
- Tilbakemeldinger om kaffe kommer neste møte
- Surface pro på eksamen
- Mer effektiv oppvask taes med kaffe ordningen
- Salg av ting på lesesalen, utsatt til neste møte.
- Søknader om økonomisk støtte
- Tilde
- Eksamensfest
- Nye lesesalen /m Bio
- Vi skal på møte med de andre fagutvalgene
Sak 2 - Fagutvalget inn i Friviliighetsregisteret?
- https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
- Må tilpasse: https://www.brreg.no/wp-content/uploads/Vedtekter-FLI.pdf
- Da kan vi registere oss på: https://www.techsoup.no/qna#ts2, slik vi kan få
gratis GSuite (google drive, leder@fagutvalget.no - mail, etc). Vi betaler for
dette i dag.
- Momskompensensasjon (?)
- https://www.google.com/nonprofits/
- Utsatt
Sak 3 - Tilde
-

-

Skal både fagutvalget og Tilde møte på rydding?
- Tilde og FU rydder annenhver gang, Tilde begynner med hyttetur festen
Ansvarspersoner
- Tilde prøver først å finne en ansvarlig selv, men kan spørre FU om det blir
nødvendig
Tilgang til FU kortet/utlegg? Tilgang til ammerommet?
- Tilde får tilgang, skal se på å skaffe en ny konto og skriver en liten guide til
kortet. Økoskap blir flyttet til kontoret og blir åpent for undergrupper som
trenger det.

-

Hvordan ligger det ann med ølbrygging? Skal tilde ha noe med dette å gjøre?
- Tenker å få med bare noen få i starten. Skal finne en konkret ordning, Tilde
skal ikke ha noe med det å gjøre.
- Hva vil fagutvalge lage:
- Workshops: kotlin, react (mulig samarbeid med nerd school for workshops?),
app workshop, flutter, webutvikling til desktop, bekk sitt html/react kurs fra
sommerjobb
- Spørre bekk om de vil holde noen? Sender mail til bekk og nerd school.
- Arrangementer Tilde vil ha:
- Temafest
- Russefest
- 17 mai
- Eksamensfest
- Lan
- Super smash turnering
- Pokerturnering
- Spillkveld/quiz
- Bingo
- Fylle-/boblefotball
- Eurovision Fest
- Magic draft
- L
 ager eget møte for arrangementer

Sak 4 - Gnist
Arrangementer Gnist vil ha:
- Jentekodekveld med Bekk
- Sosialt jenteevent
- Javakodekveld for førsteklassse
- Kræsjkurs
- Lager eget møte for arrangementer
Sak 5 - Andre arrangementer
- Eget møte?
- Workshop og faglig arrangement med bedrifter. Må passe på å skille mellom
bedpres.
Sak 6 - Budsjett hytteturfest

-

Enstemmig vedtatt

Sak 7 - Kræsjkurs ”støtte” fra Tekna
Tekna ønsker å satse mer på informatikk. De foreslår derfor å støtte oss til kræsjkurs/kurs vi
har, mot at vi nevner dem ifm arrangementet. Ragnhild informerer.
- Må og tas opp med administrasjonen
- Tekna kunne sponse litt av kurset om vi nevner dem, ville ha et møte med
FU. Om det påvirker oss positivt vi er vi interessert i å diskutere det videre,
med klare retningslinjer.

Sak 8 - Kjapp status Makerspace
- Release
- Innkjøp filament
- Saken er allerede diskutert
Sak 9 - Stacc bedpress m/ Informedia @ MCB
- Dårlig ryddig fra vår side?

-

Må bli flinkere til å diskutere rydding i forkant. InfoMedia kunne ikke være med
den datoen som er satt.

Sak 10 - Hjelp til økonomi
- Hva tenker folk om at vi har så store penger i omløp. Bør hvert fall få andre til å se
over regnskap/lignende
- Ikke noe problem for oss å ordne selv. Profesjonell revisor for å sjekke over at
vi har orden på alt en gang i blandt? Student som får betalt? Skal se på
muligheter og kanskje høre hvordan andre linjeforeninger og
studentorganisasjoner gjør det.

Sak 11 - Ta kontakt med InfoMedia ang. IKT
- Hva skal vi fortelle dem?
- Fortelle dem om at IKT ikke har følt tilhørighet, og at vi også kommer til å
representere IKT (og kogvit som går informatikk retning? Hører med adm) slik
at de er representert av begge fagutvalgene.
Sak 12 - Skapklipping?
- Semesterlig/årlig?
- Det er fortsatt en del ledige skap nede, kan se det an hvert semester. Utsetter
klippingen dette semesteret.
Sak 13 - Informere om DNB sin avtale
- Instituttet har avtale med DNB om samarbeid med master inf 219/319 og holde
Bedpress. Blir tatt opp på møte med adm.
Sak 14 - Bedkom og Gnist og Tilde på Slack
- Har sett på veldig mange muligheter. Det enkleste så langt ser ut til å være slack.
- Funker det optimalt? Kan ikke se om folk har sett, folk får ikke med seg info. sjekke
batteri innstillinger om man ikke får varsler. Kanaler er samlet, og threading er bra.
Andre plattformer har samme problemer.
- Felles slack for FU og undergrupper i tillegg til en privat slack for undergruppene.
Undergruppene skal få velge selv.
- (mathermost?) koster penger, men kan være et bedre alternativ dersom FU er villig til
å betale for dette.
- felles channel mellom FU og helt sikker
- Skal lage en oversikt over hva de har sett på. Venter til neste møte med å bestemme
om undergruppene skal over til slack.
Eventuelt - pizza på rydding
- Veldig mye penger på veldig få studenter.
- Se på det etter arrangementene er satt, og avhengig av hvor mange arrangementer.

