Sak 0 - Standardprotokoll
- Valg av ordstyrer
- Valg av referent
- Oppmøte
Gamle + 2019/2020 echo
- Fravær
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saksliste
- Regler for innlegg, replikk
Sak 1 - Hva har skjedd siden sist?
- 17. mai frokost
Ryddingen burde vært organisert bedre + lapp på døren når lesesalen åpnes
igjen etter 17. mai.
- Allmøte
- Valg av nytt styre!
- Tilbakemeldingsskjema
- Søknad om økonomisk støtte
Brødrister fungerer ikke som den skal og det er ønsker om å kjøpe inn ny
brødrister. Vi stemmer over å kjøpe inn ny brødrister med 4 skriver for 1000 kr:
● 8 for
● 3 avstående
NN har ansvaret for å kjøpe inn ny brødrister.
Sak 2 - Logo
- Vi er nødt til å komme i mål med logo. Hva skal vi gjøre?
- Poste på Mitt UiB med poll?
- Forslag til poll
Høre med designer hva han tenker om de forskjellige utformingene, hva tanken er
bak og om logoene er “unike”.
Vi ønsker å kjøre poll og kan høre med instituttet for hvordan det er med oppretting
av poll på Mitt UiB. Flertall for å sende studentmail med poll for logo. NN fikser.
Generell enighet om å henge opp plakater på lesesalen med de “forskjellige”
utformingene.
Sak 3 - Fadderuke
- https://docs.google.com/document/d/1H8ZZgOtK3qGq6nDZlye3wIkj_thSM95O
9L2v2z6pbsw/edit
Vi er nødt til å velge hvilket kostyme vi ønsker å ta i bruk og stemme over budsjettet.

Vi stemmer over hvilken vi ønsker å velge:
● FBI - 10 stemmer
● Astronaut - 1 stemme
● Ingen av delene - 0 stemmer
Enstemmig vedtatt å innvilge 15420 kr (med forbehold om å selge for 50 kr) for
kostymene.
- Post til informatikklekene
Ønsker echo å ha post til informatikklekene? Ja!
NN, NN, NN, NN og NN går i lag og fikser post.
- Noen som har overordnet ansvar
NN, NN og NN tar på seg overordnet ansvar for at ting blir gjort til fadderuken, at ting
er klart på fadderuken.
Sak 4 - Ølbrygging
- Hva skal vi gjør med ølet?
- Bli kvitt/”Selge” det?
- echo kan og betale for hele prisen, som egentlig tilsvarer å betale for
neste brygg.
Diskusjon rundt oppretting av et bryggelag. Vi stemmer over forslag for at echo
kjøper den første batchen og samtidig reklamerer for at på høsten er det mulig å
være med på bryggelaget; enstemmig vedtatt.
Eventuelt
● Stillingsbeskrivelser (?)
Utsatt til møtet med det nye styret i morgen, tirsdag 21. mai
● Tilbakemeldingsskjema
Vi stemmer om vi skal slette gamle tilbakemeldinger for hvert nye styre?
For: 8 stemmer
Mot: 3 stemmer
NN tar ansvar for å se på det.
● Douglas Rogers
Vi stemmer om hvem som skal vinne Douglas Rogers og NN vant.

Forslag fremmet for å innvilge opp til 500 kr for å kjøpe inn premie (noe godt å
drikke, blomst og kort). Enstemmig vedtatt.
● Eksamenskalender
Tidligere har vi hatt annenhver kinobillett / middag + drikke, men av erfaring ser vi at
kinobilletten blir glemt; droppe kinobillett?
Enstemmig vedtatt om å kjøpe inn middag + drikke for 16 dager (1600 kr).
Kjøpe inn: NN
Facebook: NN

