Dato: 26. februar 2019
Sak 0 - Standardprotokoll
- Valg av ordstyrer
Eivind

-

Valg av referent
Kristian

-

Oppmøte
Ragnhild, Eivind, Elise, Henrik, Kristian, Jostein, Amanda, Sandra.

-

Fravær
Jonas, Sondre, Eirin, Linh

-

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Regler for innlegg, replikk

Sak 1 - Hva har skjedd siden sist?
● Tilbakemeldingsskjema
Sendt behovsmelding
Diskuterte rens av kaffemaskin. Bør renses hver uke. Vi setter på reminder for hver
uke, og de som fikser rens reacter på meldingen fra slackbot. Satte ansvarlig for å ta
saken videre.

● Søknader om økonomisk støtte
Ingenting nytt.

● Bingo
Bra arrangert., kom ca. 20 stk.

● Bekk echo logo?
Fikk svar fra Bekk, de hadde ikke ledige ressurser. Kan snakke med studenter på
KMD eller UiB.

Sak 2 - Slack add-ons
Ragnhild informerer

Diskuterer alternativene. must-read virker som det beste alternativet. Vil ha litt samme
funksjon som @channel + øyne-emoji, men kan gi reminders hvis du glemmer å reacte på en
melding. Bestemt å gå for must-read. Satte ansvarlig for å ta saken videre.

Sak 3 - 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
Vurderer kvelden etter bachelor- og masterseremoni. Satte anvsvarlig for å ta saken videre.

Sak 4 - Vi bør velge ny RU-vara (VIKTIG)
RU-møter er alltid på mandager, og da kan aldri Ragnhild (trening).
- RU-møte 4. mars. Blir mat!
Sandra blir ny RU-vara, overtar fra Ragnhild.

Sak 5 - Kogvit 3. klasse /m informatikk?
Skal vi inkludere de på lik linje som IKT i statuttene?
- De er i år 3 stk som valgte spesialisering i informatikk,
- 22 studieplasser, hvor garantert mange dropper ut og ikke alle velger
informatikk, har mulig for å ta informatikkmaster
https://utdanning.no/utdanning/samordnaopptak.no/184837
Eivind informerer. Argumenteres for at de tar mye fag hos oss, og at de har like stor
tilhørighet som IKT. Enstemmig vedtatt at Kogvit 3. klasse som har valgt informatikk skal
representeres av oss. Satte ansvarlig for å ta saken videre.

Sak 6 - Offisielle navn på echo
Gitt at vi får igjennom navnet echo bør vi tenke over det formelle navnet
- echo, Fagutvalget ved Institutt for informatikk?
- Fagutvalget echo?
Diskuterer nytt navn. Diskutert om vi skal hete
(1) echo – Fagutvalg for informatikk
(2) echo – Fagutvalget for informatikk
Enstemmig vedtatt å gå for alternativ 2. Fremdeles usikker på om det skal være lang eller
kort bindestrek. EDIT: Det skal være tankestrek (lang)

Sak 7 - Forente IT-foreninger
Møte for å treffe andre IT-foreninger i løpet av våren for å diskutere saker. Blir i
Bergen, https://doodle.com/poll/xpg6beii8idftwsp
- Hvem vil dra fra FU? Helst en annen enn Eivind og Axel, siden disse har dratt
tre ganger på rad.
- Har vi saker vi vil ta opp?
Hvem kan stille fra oss? Vi kan se hvor mange som kan, men i utgangspunktet de som vil.
Svarte på doodle, sa ja til alle tidspunkt som passer ift. FU-kalenderen. Diskutert om vi kan
gjøre noe på kvelden etterpå. Foreslått å dra på integrerbar.
Rekruttering - hva gjør de andre her? Kan være interessant for Gnist.
Diskutert evt steder å søke støtte fra.

Eventuelt
- Makerspace søknad om støtte til arbeidsmatter
Innvilget opp til 2000,- til innkjøp av arbeidsmatter. Resterende beløp er ikke
tilgjengelig for Makerspace.

-

Roborally (brukes i INF112-prosjektene)
Enstemmig vedtatt å kjøpe inn Roborally. Satte ansvarlig for å ta saken videre.

