Ekstraordinært allmøte
SAK 0 – PRAKTISK
Ordstyrer: Kristian Rosland
Referent: Ragnhild Aalvik
Oppmøte: 42 stk
Saksliste og innkalling:
- Litt lite utfyllende før møtet
- Goodkjent
SAK 1 – OM FAGUTVALGET
Info om hvem som sitter i styret av Fagutvalget
Hva Fagutvalget gjør (eventer), hvilke undergrupper som finnes
- Mer om dette på ordinært allmøte

SAK 2 – STATUTTENDRINGER
Endringsforslag til statutter presentert:
Endringsforslag 1 – Tillegg:
(+) Alle studenter på Institutt for informatikk, studenter fra studieprogrammet IKT og KOGVIT
med spesialisering i informatikk er stemmeberettigede under allmøtet.
Kommentarer:
- Går avtalen begge veier? Inkluderes vi hos Fagutvalget ved Infomedia?
- Nei, vi har ikke like stor grunn til å inkluderes hos dem
Vedtatt:
- For: 41
- Imot: 0
- Avholdende: 1
Endringsforslag 2 – Endring
(-) FU/Fagutvalget/fagutvalget/fagutvalg, Institutt for Informatikk, til stedeværende
(+) Fagutvalget, Institutt for informatikk, tilstedeværende
Vedtatt:
- For: 42
- Imot: 0
- Avholdende: 0
(en person gikk fra møtet, totalt 41 personer til stede)

Endringsforslag 3 – Endring (delt opp i flere setninger)
(-) Fagutvalget består av åtte representanter og fire vararepresentanter, som velges direkte
ved preferansevalg.
(+) Fagutvalget består av tolv representanter, som velges direkte ved preferansevalg.
Kommentarer:
- Dumt å ikke ha vara dersom noen slutter i Fagutvalget ila året.
- Forslag å spare på hvem som er nestemann på listen
- Ha “ekte” vararepresentanter, som ikke har andre arbeidsoppgaver enn å
komme på møter når det er for få til stede
Vedtatt:
- For: 38
- Imot: 0
- Avholdende: 2
(en person gikk fra møtet, totalt 40 personer til stede)
(-) Der skal være minst to representanter fra lavere grad og to fra høyere grad
studieprogrammer ved Institutt for Informatikk.
(+) Der skal være minst to representanter fra lavere grad og to fra høyere grad
studieprogrammer ved Institutt for informatikk, studieprogrammet IKT eller KOGVIT med
spesialisering i informatikk.
(en person kom tilbake til møtet, totalt 41 personer til stede)
Vedtatt:
- For: 39
- Imot: 2
- Avholdende: 0
Endringsforslag 4 – Endring
Dagens statutt:
Det avholdes valg til fagutvalg hver vår, i forbindelse med valg av studentrepresentanter til
instituttrådet. Det skal gjennomføres preferansevalg, hvor valgresultatet skal være offentlig
tilgjengelig som en prioritert liste (kandidatliste) bestående av styremedlemmer,
vararepresentanter og resterende kandidater som stilte til valg. Denne listen skal
vedlikeholdes av Fagutvalget.
Del 1:
(-) Det avholdes valg til fagutvalg hver vår, i forbindelse med valg av studentrepresentanter til
instituttrådet. Det skal gjennomføres preferansevalg, hvor valgresultatet skal være
offentlig tilgjengelig som en prioritert liste (kandidatliste) bestående av styremedlemmer,
vararepresentanter.
(+) Det avholdes valg til fagutvalg hver vår, i forbindelse med valg av studentrepresentanter
til instituttrådet. Det skal gjennomføres preferansevalg, hvor valgresultatet skal være
offentlig tilgjengelig som en prioritert liste (kandidatliste) bestående av styremedlemmer.
Vedtatt:

- For: 40
- Imot: 1
- Avholdende: 0
(en person kom på møtet - totalt 42 personer til stede)
Del 2:
(...) og resterende kandidater som stilte til valg. Denne listen skal vedlikeoldes av
Fagutvalget.
(...) Liste over resterende kandidater som stilte til valg publiseres i alfabetisk rekkefølge.
Vedtatt:
- For: 42
- Imot: 0
- Avholdende: 0

Endringsforslag 5 – TIllegg
(+) Valgresultatet er taushetsbelagt, og skal oppbevares av en tredjepart uavhengig av
Fagutvalget. Innsyn blir kun gitt til Fagutvalgets medlemmer ved spesielt behov.
Kommentar:
- Forslsg å legge til “Fagutvalget kan ved flertall gi innsyn til valgresultatet”
- Vi kan stemme om dette, og presisere kommentaren over til neste allmøte
Vedtatt:
- For: 41
- Imot: 1
- Avholdende: 0

Endringsforslag 6 – Endring i ordlyd
(-) De tillitsvalgte velges for 1 år av gangen.
(+) Styremedlemmene velges for 1 år av gangen.
Vedtatt:
- For: 42
- Imot: 0
- Avholdende: 0

Endringsforslag 7 – Endring i når nytt styre innsettes, for enklere overgang
(-) Det nye fagutvalget trer i kraft ved semesterstart høstsemesteret.
(+) Det nye fagutvalget trer i kraft 1. juli
Vedtatt:
- For: 41
- Imot: 0

-

Avholdende: 1

Endringsforslag 8 – Endring
(-) Kun studenter på et studieprogram ved Institutt for Informatikk, eller studenter ved UiB som
tar fag ved Institutt for Informatikk, ut over innføringsfag (INF100, INF109), har stemmerett ved
valget.
(+) Kun studenter på et studieprogram ved Institutt for informatikk, studieprogrammet IKT,
studieprogrammet KOGVIT med spesialisering i informatikk eller studenter ved UiB som tar
fag ved Institutt for informatikk, ut over innføringsfag (INF100), har stemmerett ved valget.
Kommentarer:
- Har man stemmerett om man tok fag i høstsemesteret?
- Legge til “som tar fag ved Institutt for informatikk inneværende år. “
Vedtatt:
- For: 34
- Imot: 2
- Avholdende: 6

Endringsforslag 9 – Endring
(-) Av Fagutvalgets medlemmer, kan maksimum to være ikke-programstudenter ved Institutt
for Informatikk. Disse to må ha en faglig tilknytning til Instituttet.
(+) Av Fagutvalgets medlemmer, kan det maksimum være to medlemmer som ikke er
programstudenter ved Institutt for informatikk, studieprogrammet IKT eller KOGVIT med
spesialisering i informatikk. Disse to må ha en faglig tilknytning til instituttet.
Kommentarer:
- Ved endring kan man risikere at hele styret består av folk fra IKT/KOGVIT
- Risikerer også at en som tar ett fag ved instituttet kommer inn i fagutvalget året etter
Saken utsatt til ordinært allmøte i april, ved stemmer:
- For: 39
- Imot: 1
- Avholdende: 2

Endringsforslag 10 – Tillegg: undergrupper
(+) En representant fra hver av Fagutvalgets undergrupper har møterett på Fagutvalgets
møter.
Kommenrarer:
- Gjelder det utover de som sitter i både Fagutvalget og den aktuelle undergruppen?
- Dumt å begrense mer? Nå kan hvert styre tolke setningen som de vil
- Har Fagutvalget møterett på undergruppenes møter?

Vedtatt:
- For: 41
- Imot: 0
- Avholdende: 1

SAK 3 – NAVNEENDRING
Forslag å endre navn på Fagutvalget.
Fra:
Fagutvalget ved Institutt for informatikk
Til:
echo – Fagutvalget for informatikk
Argumenter for navneendring:
- Kortere navn som gjør det enklere for studenter å relatere til oss, spesielt for nye
studenter.
- Vi er mer enn bare et fagutvalg
- echo er en kommand i bash, som printer en streng
- De fleste av oss er bare vant til navnet “Fagutvalget”, men det sier ikke noe om oss
Kommentarer fra salen:
- Hvorfor liten forbokstav på echo?
- Mer vennlig for internasjonale
- Bør tenke på samkjøring av undergruppene
- echouib.no ledig?
- Offisiell kort tittel:
- Offisiell lang tittel:
- Hadde vært fint å kunne stemme om en hel profil, ikke bare et navn
- Kan komme med forslag om profil etter navnet er bestemt
- La studenter få prøve å lage logoen som en konkurranse, og se om de blir bra?
- Presisere kort/langt navn til neste allmøte, sammen med profilen
- Logo med langt navn, logo med kort navn
Vedtatt:
- For: 38
- Imot: 2
- Avholdende: 2

EVENTUELT
- Til statuttene: Kan man lage en definisjon/samlebetegnelse av “Institutt for
informatikk-studenter, IKT og KOGVIT” så man slipper å skrive det overalt i statuttene
Idémyldring:
Ønsker til arrangementer
1. Alkoholfrie
a. Smashturnering
b. Lasertag/paintball
2. Faglige

a. Design for informatikere
b. Kurs over flere dager
c. Codeathon
d. Useless hackathon
3. Aktive/idretts
a. Squashturnering
b. Fellestrening volleyball
c. 1-2t felles aktivitet/leker/idrett
4. Sosiale

Kaffeordningen
1. Finne løsning for å stacke skitten oppvask på en pen måte på benken
2. Legge til i reglene “Selv om du må sette skitten oppvask på benken, så skal det
fortsatt se ryddig ut”
3. En ekstra oppvaskmaskin
a. Kan se på å erstatte ett av de små kjøleskapene
4. Tallerkener/skåler skal skylles
5. Kjøpe inn kurv til å sette bestikket i
a. Kanskje ha to like oppvaskmaskin-kurver så man kan bytte på?
b. Slike kurver selges på IKEA
Fjerne lost-and-found ting
- Ligger mye dritt rundt på lesesalen
- FU kan ha en dugnad
- Lost-and-found boks som tømmes periodevis? Informere med at det fjernes
- Kan gis vekk til Fretex
Skohylle
Utbedret garderobe
- Jakkestativet blir så fort fullt
Lim-på whiteboard
- Det er et ønske/behov om lettere tilgjengelig tavle
- Evt fjerne de gamle rulletavlene
- Bør vi omrokkere hvordan pultene står, så det er lettere tilgjengelig for flere enn de
som tilfeldigvis sitter ved den pulten
- Tenk på plassering av tavleveggen, så det fortsatt finnes plass på lesesalen som er
noenlunde stille
Ny spillhylle, bedre system for hva som står der
Bytte ut de gamle, gule, pultene
- Få støttet av instituttet?
Mangler strømuttak på noen av pultene nye felleslesesalen
- Dette kan sjekkes ut

Informasjonsflyt
Kan echo legge ut info på nettsiden i tillegg til facebook?
- Kanskje legge ved linken til eventen

Push-melding/email/RSS for nye innlegg
Flytte bedpres-innlegg til en egen underside av Fagutvalget
- sånn at feeden på fagutvalget.no inneholder det vi faktisk publiserer (så den blir
samme som det vi poster på fb)

Hva synes folk om tilbakemeldingsskjema på arrangementer?
Folk nikker, det er veldig nyttig for bedriftene
FU ønsker forslag til ryddeordning etter fester
Ryddevaktliste
- på 50 stk feks, og så kommer kanskje 10
Felles frokost for de som rydder
Ryddefest
- Fest på slutten av året for alle som har vært på minst én rydding
- Skrive opp hver gang hvem som har ryddet
De som arrangerer festen kan ha kultur for å si ifra til folk som ikke oppfører seg
Være litt mer taktisk med valg av punsj, mtp rot/søl det genererer
Loddsystem for alle (som ikke er med i noen komité)
- De i komitéen kan få lodd om det ikke var deres rydding feks
Bruke pantepengene på noe lurt
FU bør informere om at alle har lov til å pante når som helst, og få pengene selv
Påmelding til rydding
- Få folk til å føle seg mer obligated til å komme på ryddingen
- Mange tenker nok at de vil rydde, men så blir det tungt dagen derpå
- Gi beskjed til de som da ikke kommer
Mister lodd om du ikke kommer på ryddingen du var påmeldt
Hva synes folk om bedpreser generelt? Bedriftene, hyppighet?
Bra at vi har mer variasjon i type bedrifter som kommer
Lite variasjon i opplegget på bedpresene
Trenger bedre informasjon om at det er en konsekvens å melde seg av bedpreser
- Forslag å legge til “Jeg vet at det har konsekvenser å melde seg av” i
påmeldingsskjemaet
Bør alltid sende bekreftelse på innsendt svar
- Mange glemmer om de er påmeldt eller hvilken mat de har bestilt
Lage “Jeg vil ha plassen” hvor man har reservert plassen i typ 2 min
- Får da bedre tid til å fylle ut skjemaet
- Gir plassen videre om man ikke vil likevel/bruker for lang tid
Mer inkluderende påmelding til bedpreser
- Dumt at kulturen er sånn at man må refreshe siden nøyaktig kl 12 for å få plass
- Kunne man gitt et gode neste gang til de som kom på venteliste sist feks?
Legge ut to bedpreser samtidig - prioritere hvilken du vil mest på
- Så får man hvertfall én av de
Prioritering av deltakere
- Prioritere høyere de som har vært på færre

Kvotering av relevant studieretning
- Sikkerhetsstudenter får høyere prioritering hos Mnemonic feks
- Bioinformatikk for eventuelle bedrifter som driver med dette
- Evt hva bedriften vil

