Dato: 14. februar 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
- Vi sjekker opp i isbitmaskin
● Søknader om økonomisk støtte
- Ingenting
● Sendt ut mail til InfoMedia om IKT (ingen svar)
● Hytteturfest
- Bra fest
- Bra rydding med Tilde
● Møte med administrasjonen
- De tar en HMS-runde 18. Feb
● Møte med BIO
- Delt lesesal skal ikke brukes til sosiale arrangementer
● Integrerbarlekene
Sak 2 - Felles dato for rekruttering til undergrupper
- Kort infomøte hvor undergruppene kan presentere seg og mulighet å
søke.(Fra høsten 2019)
- Alle for, må tas opp til høsten igjen.
Sak 3 - Hvem skal ha stemmerett på allmøte og valg?
- Står ingenting om hvem som har stemmerett på allmøtene?
- Endre-/legge til studentene som er representert av oss og definere det i
statuttene.
- Hadde det vært en idé å innkalle til ekstraordinært allmøte i februar/tidlig vår,
pga. alle statuttendringene og navnebytte?
- Ekstraordinært allmøte. 6.mars. Saksliste sendes ut 2 uker før.
- Statuttendringer
- Presentere navneendring
- Ordinært allmøte: 29.april

Navneendring
- Ha uke 12 med arrangement for å gjøre folk vant til navnet.
- Workshop med echo og alle undergruppene.
- Høre om BEKK kan designe logo.
Sak 4 - Spam på fagutvalget sin facebook-gruppe (tidsbegrensning)
- Det kan bli postet opptil 3-4 innlegg på en dag som gjør at det er vanskelig å
få med alt som blir postet på gruppen.
- Tillate max 2 innlegg per dag
- Scrappe facebook-gruppe og legge ut på nettsiden/evt omvendt?
- Samle alt av kræsjkurs o.l i 1 post(link til fagutvalget.no hvor all info står?) i
stedet for 30 separate posts?
Sak 5 - Lukket Facebook-gruppe?
- Hva er forskjellen og hva ønsker vi?
- Beholder lukket facebook-gruppe
Sak 6 - Rydding på kjøkkenet og straff
- Refleksjon av hva vi ønsker å oppnå med en slik ordning.
- Andre mulige tiltak?
- Forslag: Hvis oppvaskmaskinen tømmes får vedkommende et
lodd(Skriver seg opp selv?). Trekker liten premie på slutten av
semesteret.
- Forslag: Fjerne en del tallerkener og kopper slik det ikke lengre er
mulig å bygge en haug på benken.
- Forbedringer av nåværende ordning?
- Løsning for å unngå at kaffemaskinen alltid er borte de 2 siste ukene
av eksamensperioden.
- Forslag: Minske perioden den fjernes.
- Forslag: Minske standarden relativt til antall studenter på lesesalen.
- Forslag: Kjøpe en dårlig maskin som byttes inn med den vanlige.
- Forslag: Ta betalt for kaffe i en uke i stedet for å fjerne maskinen.
- Forslag: Ta kaffemaskin vekk frem til det er ryddet godt nok
Konklusjon
Ny ordning:
- Kaffetrakteren fjernes etter 1 kryss.
- Kaffetrakteren blir borte samme dag og dagen etter (evt, så lenge kjøkkenet
er rotete)
- Skriv ut bilde av rotet og heng på skapet, samt dato når kaffetrakteren
kommer tilbake.
- Folk kan sende bilde av rot til echo-medlemmer som kan fjerne kaffetrakter.
Finne plastlomme til å ha bilde i, erstatte med kryss. Skrive post på facebook.

Sak 7 - Sette grense på hvor mange ikke-informatikere man kan ta med på
arrangementer
- Vi ønsker i utgangspunktet ikke at man tar med seg ekstra folk.
Sak 8 - Varslingsfrist for arrangement på lesesalen
- Hvor tidlig må vi varsle?
- Henge opp lapp 24 timer før
- Inneholder stenge og åpnetidspunkt
- Legge til stengetidspunkt på arrangementsplakater
- Det gis beskjed til Helt sikker
Sak 9 - Magic the gathering event
Vetle ønsker å holde, vil vi ha det?
- Må finne en dato (ble utsatt på arrangementsmøtet fordi flere andre datoer
foreløpig var usikre)
Dato: Uke 13, helst 25/26/27
Stenge lesesalen: Nei, men mtg har hovedprioritet.
Må få budsjett og sjekke dato.
Sak 10 - Fagkritisk dag 7. mars
Vi bør ha stand, skal vi ha på Høytek?
Hvem vil stå? Hva skal vi gjøre på stand?
- De på stand finner ut (forslag: 3d printer)
Sak 11 - Arrangere et “allmøte” hvor alle kan komme med ideer
Hvis vi vil ha tanker og input om saker, kan vi arrangere det. Vi presentere et
problem eller noe vi vil ha tanker rundt, og så kan alle nevne tanker om dette. Disse
blir skrevet opp, men ikke vurdert der og da. Idèene gjennomgås på et senere
tidspunkt.
- Q&A på ekstraordinært allmøte.
- Formulere spørsmål til “publikum”, eks: “Hva mener dere om hvordan vi
bruker pengene til fu?”
- Undergrupper informeres
Sak 12 - Regnskapsprogram
Vi har testet ut et regnskapsprogram (fiken) som vil lette på økonomiarbeidet, og gi
bedre oversikt.
- Vi bevilger 1118 for å teste ut fiken

Sak 13 - Avgangsfest
Hadde vært gøy å arrangere en fest for de som er ferdig med bachelor og master til
sommeren, så blir det litt mer stas enn å bare få vitnemål i posten. Enten på
lesesalen eller et annet sted (Integrerbar?)
- Vanskelig å finne dato siden det må bli rundt eksamensfest-tider uansett?
- Hvis festen er et annet sted enn lesesalen trenger man kun ta hensyn til siste
eksamen/masterinnlevering for avgangsstudentene
Utsatt til neste møte

Eventuelt
Sak x - Snapfilter på lesesalen
“Community filter” er gratis og permanent på et sted, trenger bare et bra nok design
til å få søknaden godkjent. Kunne vi hatt så lokalt som Institutt for informatikk? Kan
Triki designe?
Alle for.
Sak x - Slack add-ons

