Sak 0 - Standardprotokoll
- Valg av ordstyrer
- Eivind
- Valg av referent
- Ragnhild
- Oppmøte
- Fravær
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saksliste
- Regler for innlegg, replikk
Ok
Anonyme tilbakemeldinger
Tilbakemelding på INF112, N
 N tar saken videre (med Ida)
Tilbakemelding på at festene har blitt for gale
- Legge ved i arrangementsbeskrivelsen at rusede og overstadig berusede
personer kan bli sendt hjem, som standard på hvert arrangement
- Også legge ut en post hvor vi gir beskjed om at dette er noe vi kommer til å
begynne med å praktisere
- Skrive at vi har nulltoleranse for rus (utenom alkohol)
- NN skriver forslag til facebook post
Tilbakemelding på manglende gardiner i det høye vinduet over Marioveggen på
lesesalen
- Vært snakk om tidligere at Ingrid skal kjøpe soting til vinduet
- Vi tar dette opp med administrasjonen på neste møte med dem
Søknader om økonomisk støtte
Søknad om sjakkbrett til å arrangere sjakk-kurs på lesesalen
- Forslag å innvilge prisen for sjakkbrettene (2290 kr) + frakt + 200 kr i frakt,
maksgrense på 2700 kr
- Enstemmig vedtatt
- NN gir beskjed til søker, og hjelper med praktiske ting (valg av dato osv)
- Får poste på echo sin facebook
Sak 1 - Hva har skjedd siden sist?
Mexico-fest
Litt grisete med salsa som snacks
Kodekampen
Kun gode tilbakemeldinger på skjemaet

Ekstraordinært allmøte
Egen sak på dette lenger ned
Spillkveld med Helix og BFU
Kom litt lite folk (begynte med ett bord), men kom flere etter kodekveld med INF100
var ferdig. Totalt rundt 25-30 stk til slutt
Vurdere å invitere hele matnat neste gang, kommer ikke til å komme veldig mange
uansett
Hyttetur
Skrevet eget retrospekt dokument
Navnebytteuke (echo Rebranding)
Vanskelig å få veldig hype rundt rebranding uten ny logo osv, men kom en del folk på
arrangementene ila uken (trappeløp, kakespising, kalendertrekning). Kom veldig få
på Integrerbarlekene på lørdagen.
Sak 2 - Forrige allmøte - Oppsummering
Fått endret navn, må oppdatere Brreg
Leder og nestleder ser på dette
Hva skal undergruppene våre hete?
- echo Gnist, echo gnist?
Dette var ett av våre argumenter for å ha echo, at vi kunne bruke denne formen på
navn
Vi blir enige om å konsistent gå for “echo Gnist”, “echo Tilde”
- Dette vil si når vi skriver på facebook / slides / nettsiden
- Når vi snakker om gruppene blir det naturlig å si kun Gnist/Tilde osv
- NN legger dette notiset inn i dokumentet for undergrupper
Gå igjennom forslagene vi fikk fra allmøtet:
https://docs.google.com/document/d/1bf15nEvrXD7jpj0-xtUGQ3fCpdpFEAVBQ8nyA
8xfurQ/edit
Sosiale arrangementer
- Tilde diskuterer forslagene som har med arrangementer å gjøre, og
presenterer for echo senere
Faglige arrangementer
- Forslag til faglige arrangementer kan tas med til høsten
- Burde lage et dokument til det nye echo som vi ikke fikk tid til i år:

NN lager dokument som heter “Til nye echo” og fyller inn forslagene til
faglige arrangementer nå (legg også inn link til dette i retningslinjer
dokumentet
Burde vi hatt en undergruppe med hovedfokus på faglige arrangementer, eventuelt
en person i echo som har dette fokuset?
- Legg dette inn i “Til nye echo”
Kaffeordningen
- Kjøpe inn bestikkurv (som selges på IKEA), gjerne lik til den som står i
oppvaskmaskinen, NN tar ansvar for innkjøp
- NN legger inn de nye forslagene til regler for kaffiordningen
- “Selv om du må sette skitten oppvask på benken, så skal det fortsatt se
ryddig ut”
- “Tallerkener/skåler skal skylles”
- Diskutert å kjøpe inn ekstra oppvaskmaskin, eventuelt en steamer (til
kopper/glass). Kom frem til at dette ønsker vi ikke, flytter bare problemet over i
en ekstra maskin
[Gikk videre til resten av sakslisten, kommer tilbake til dette, muligens på neste møte]
-

Sak 3 - FIF
Møte 27. april
Sjekk om vi kan leie Integrerbar på dagtid, eventuelt et grupperom på
Studentsenteret.
Vi vil gå et sted og mingle på kvelden med de andre foreningene
- får vi leid Integrerbar med under 30 personer?
NN sjekker opp i bookinger
Sak 4 - Dugnad vår 2019?
Hadde vært greit å ta litt opprydning på lesesalen, ammerommet og kontoret
- Kaste gjenglemt klær, rydde i bokhyllen/finne ny ordning for bøkene og
brettspillene?
Forslag om å ha pizza, da vi skal være der en stund og jobbe
Legge frem alt som henger/ligger i gangen på lesesalen en uke før dugnaden, slik at
dette kan kastes når vi kommer på dugnaden
Diskutere lost&found løsning på dugnaden
NN fikser doodle for dato til dugnad, en random søndag fremover
Inviterer alle undergruppene til echo, etter vi har bestemt dato
Vi lager plan for hva som skal gjøres før dugnaden starter
Skal vi ha pizza?
- Enstemmig vedtatt ja

Sak 5 - Møte med administrasjonen
Tirsdag 2. april kl. 11-12. Har vi noe vi vil ta opp eller få svar på?
- INF112 tilbakemelding
- Vinduene som trenger solskjerming
Sak 6 - Fag høst 2019
Se over hvem som er planlagt foreleser i de ulike fagene.
https://drive.google.com/file/d/17XNXnJiiH4AlabgHoKD8wpFVf7LJDhWR/view
Sett over, ser greit ut
Sak 7 - Ordning for å få vasket kluter og mopper jevnlig?
Gjøre til rutine at de som vasker etter fest kaster de skitne og finner nye
mopper/kluter ila uken etterpå
- Skriv dette inn i vaskeskjemaet til etter rydding
- NN legger inn både bytting av kluter og “skru på alle lysene” i vaskeskjemaet,
og legger skjemaet digitalt inn i echo Driven
Sak 8 - Inngangen til Høytek skal pusses opp
Vi kan påvirke møblementet, så har vi noen tanker?
- Spiseområdet?
- Kollokvieområdet?
Kommer tilbake til dette i trivselsundersøkelsen på neste møte
Sak 9 - Ekstra innkjøp til ølbrygging
- Noen få ting som mangler, Jostein informerer
- Budsjett:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AinLxPcq0CS3_pLrpYSMfOVDeboj
0Vu12Myk1c6Mkwc/edit?usp=sharing
- (Instituttet betaler ⅓ av utgiftene, betaler resten
Enstemmig vedtatt
Eventuelt
Vitrineskap
- IKEA: https://www.ikea.com/no/no/p/milsbo-vitrineskap-antrasitt-30396448/
- Låsbart og boltbart, 2299 kr
Stemt om 2500 kr til vitrineskap
- Enstemmig vedtatt
Godtar vi Integrerbar sin avtale om at vi betaler 700 kr hvis vi mister pokalen fra
Integrerbarlekene?
- Enstemmig vedtatt

Sosialkveld med RU fredag 29. mars, de ønsker to personer fra hvert fagutvalg
- Badeland med pizza og snacks, med sosialt etterpå
Vi har fagkveld den dagen, så ingen har mulighet :(
Beskrivelse Tilde (for plakat og nettside)
NN fikser
Vi trenger flere kopper på lesesalen
- Kjøpe på IKEA samtidig som vitrineskap/lost&found kasse/bestikkurv
Enstemmig vedtatt å kjøpe inn så mange vi trenger, dette er en bruksutgift
Oppsummering av innkjøp som skal gjøres på IKEA (på nett):
- Vitrineskap
- Kopper
- Bestikkurv
- Lost&found kasse
- Bestikk ved behov (hvertfall spiseskje)
- Flere sakser
Bestilles ila uka, alt er stemt over, enstemmig vedtatt

