Møte: 11.04.2019
Sak 0 - Standardprotokoll
- Valg av ordstyrer Eivind
- Valg av referent Kristian
- Oppmøte Eivind, Kristian, Linh, Sandra, Jostein, Ragnhild, Eirin, Sondre N, Henrik, Elise
- Fravær Jonas, Amanda
- Godkjenning av innkalling OK
- Godkjenning av saksliste OK
- Regler for innlegg, replikk OK
Sak 1 - Hva har skjedd siden sist?
Fagkveld med Root/Infomedia
Hva gjør vi med rester av drikke?
De som arrangerte får noe av det, resten settes i kjøleskapet.

Turnering i Super Smash
Spørre NN om å skrive retrospekt av det.

echoLAN
Skrevet retrospekt, ligger i Tilde-drive.

Makerspaceworkshop med Bekk
Bestilte for lite sushi (11 biter pr pers).

Sjakkurs
Funket bra. 16 deltakere. Bør promoteres bedre neste gang (eks plakater, reminder på
facebook).

Innkjøp fra IKEA
Kjøpt inn vitrineskap, kopper, sakser, lost & found boks. Fant ikke skjeer eller bestikkurver.

Første ølbrygg
Ferdig om 5 uker ca.

Møte med administrasjonen
Tilbakemeldingsskjema/økonomisk støtte
NN snakker med NN om Magic mirror workshop.

Sak 2 - Avgangsfest/middag
NN informerer. Lagt ut spørreskjema om dato/interesse for sånt arrangement.
- 8. juni mest aktuell dato
- Middag ute på restaurant
- Spurt instituttet om støtte til dette, de er veldig positive til å støtte mat (litt
forbehold på antall deltakere)
- Kanskje echo kan sponse noe av det?
Må komme tilbake til instituttet med antall deltakere. Vi er ikke negative til å være med å
sponse, men må se hvilke summer det er snakk om.
NN poster påmelding og event på facebook etter påske (SAMLEPOST)

Sak 3 - Gå gjennom resten av forslagene fra allmøtet
Eller burde vi satt ned en komité for å gjøre dette? Skrive sammendrag, putte ting man
må utsette til neste echo i dokumentet “TIL NYE ECHO”
Bestemt å sette ned en komite for å se på det. NN, NN og NN ser på det.

Sak 4 - 17.mai
Hva synes folk om å ta med andre enn informatikkstudenter på frokosten? typ kjæreste
eller en venn?
Bestemt at man må spørre for å få lov til å ta med ekstra personer utenfor informatikk.
Hvor lenge blir vi på lesesalen? Burde få frem at arrangementet ikke varer hele dagen, men fra
frokost til formiddag. NN skriver i påmelding at det varer til formiddag.

Sak 5 - Fadderuken
- Hvis vi skal kjøpe inn kostymer burde vi begynne å se etter det.
- Smart hvis alle finner f. eks. 2 kostymer til neste gang?
Til neste styremøte må alle finne 2 forslag hver. NN oppretter dokument i drive som alle fyller inn
i.

-

Skal Tilde arrangere mandagen? Hva vil vi ha på mandagen?

Tilde arrangerer mandagen. Funket greit i fjor, men det var litt mye jag og lite tid for fadderbarn
til å bli kjent med hverandre. En ide kan være å ha at alle komiteene har hvert sitt rom, og at vi
ikke lager så mye konkurranse ut av det. Da kan komiteene introdusere seg, og ha noe gøy (eks
makerspace, bedkom, styret, tilde, ølbrygging, etc).
Gnist vil ha jentearrangement ila fadderuken, helst litt tidlig.

Sak 6 - Skrive ned konkrete regler for å ha et arrangement på lesesalen
- Både for våre undergrupper og andre
- F. eks:
- Må ha lapp utenfor lesesalen om at den kommer til å være opptatt innen
24t før.
- Det skal se ut som det ikke har vært arrangement etterpå: Pulter,
lydskjermer, etc skal settes på plass. Pulter skal være noenlunde rene og
glass/kopper i oppvaskmaskinen.
- Ta panten hvis det er mye
- Ta papp hvis det er mye
- For våre undergrupper: Gjøre det obligatorisk å skrive retrospekt?
EDIT: NN har skrevet forslag.
1. Skjema for arrangement på lesesalen
https://docs.google.com/document/d/1L-d4D8x5I2jS89800qBKNfUvO6zzmzKzm
h7se-cq9PM/edit#
2. Skjema for retrospekt
https://docs.google.com/document/d/1Kc6e4owD6BSh57gQ1lxHicbyxRuls5dgJB
O7E2fiytM/edit#
Diskuterer punktene på skjemaet. Burde henge opp lapp tidligere, og ha det som konvensjon at
vi alltid navngir events som skal være på lesesalen som “<arrangement> på Lesesalen!”.
NN oppdaterer skjema med tilbakemeldinger.
- Under arrangmeentet - en ansvarlig
- Dette gjelder ikke undergruppene, men folk utenom
- Poster ikke varsel på fb
- Presiser at det skal leveres etter arrangementet
- Hvis MYE pant, du kan ta pengene selv
- Hvis MYE papp
- Ta på lysene igjen
NN lager Google Form for retrospekt-skjema
- Fester går ikke inn under dette, de er så repetitive
- Fyll inn hvilken undergruppe/evt utenfor
- Sum budsjett

Sak 7 - Vil vi begrense reklamering når folk stiller til echo?
Hvis det kommer “kampanjeplakater” på lesesalen, vil vi ta de ned med en gang eller
tenker vi det er innafor?
- Vi ønsker ikke propaganda, tar ned plakatene.
- Vil hindre at det blir en popularitetskonkurranse
Legge ut appellene på nettsiden?
- Bør ha med bilde
- Husk å spørre folk når de søker om de godkjenner å poste på nettsiden
- Får vi randomisert dette? NN sjekker om det finnes wordpress plugin, evt annen måte å
ordne dette.

Sak 8 - Fagkritisk dag
Best å gå igjennom nå eller at noen behandler tilbakemeldingene?
Programstyrerepresentantene (NN og NN) går gjennom tilbakemeldingene

Sak 9 - Undervisningsprisen
Vi trenger en student til å være med i komiteen for å utnevne vinneren.
- Fristen er 25. April
Vi må dele skjemaet vi fikk i mailen på facebook i kveld, spør samtidig om noen har lyst til å
være med i komitéen
- NN fikser

Sak 10 - Douglas Rogers skjema
- Vi snakket om å få fikset et skjema at alle kan sende inn.
- Hvem kan fikse, og hvordan sørger vi for at alle vet om den?
EDIT: NN har laget forslag: h
 ttps://forms.gle/8TMPMFhoTdut1T9e7
NN: Legg inn klassetrinn (usikker)
Denne linken må gjøres tilgjengelig:
- NN poster på facebook etter påsken
- NN lager plakat
- Spør om NN kan poste på nettsiden

Sak 11 - Pynt på kjøkkenvinduene
- NN har sett på forskjellige motiv
Viste forslag:
- Stickers man kan henge opp, sånn som supermarioveggen
- Frosting
- Kan lage custom stickers for rundt 1000kr
- Kan evt ha echo-logoen der etter hvert, evt på døren
Logoen til echo på døren (utenfor)
- Venter med dette til etter oppussingen
Tetris stickers i det siste vinduet?
- NN sjekker opp dette, ser på forslag og pris til neste møte

Eventuelt
Nytt magic mirror
- NN kan lage nytt, hvis vi støtter penger til det
- Det gamle kostet rundt 3000kr
- Bør utnytte potensialet på den gamle mer også
Stemt over å innvilge 3500kr til dette (NN sjekker nøyere nøyaktig beløp)
- Enstemmig vedtatt
Spørre Ingrid om vi kan gjøre inngangsdøren til lesesalen litt finere
- Ser nå ut som et fryselager

