Sak 0 - Standardprotokoll
- Valg av ordstyrer
- Valg av referent
- Oppmøte
Til stede: Sondre, Sandra, Kristian, Amanda, Elise, Triki, Eivind, Linh, Eirin,
Ragnhild
- Fravær
Henrik, Jostein
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saksliste
- Regler for innlegg, replikk
Sak 1 - Hva har skjedd siden sist?
- X-russefest
Gikk bra, noen kom tilbake midt på natta og ryddet. Mye deltakere utenfra
instituttet, vi må ta hensyn til våre egne retningslinjer for dette. Gir beskjeder
tilbake.
- FiF møte
- Pål har fått nøkkel til vaskerommet
Vaskelisten blir postet til Slack.
- Skjema for retrospekt/arrangementer (https://forms.gle/uH2WexuqsnkJPgGP9)
Bruk sjekkliste for “Arrangert av”, list undergrupper/annet.
- Tilbakemeldingsskjema
a. Tilbakemelding på mye fokus på sex på fester, kan være ukomfortabelt
for deltakerne. Også nevnt at det forekommer trakassering. Promotere
sikresiden.no, høre om det finnes plakat for å informere om
mulighetene studentene har for å rapportere uønskede (alvorlige)
hendelser. N
 N ordner.
b. Mulighet for semesterevaluering på lik linje med emneevaluering? NN
hører med N
 N.
- Søknad om økonomisk støtte
Ingen nye søknader.
Sak 2 - Framtiden for Makerspace
- Kun Sondre, Jonas og Jarle som er igjen til høsten. Jonas har ikke tid.
- Hva skal gjøres?
- Skal de bli etablert ordentlig som en undergruppe?

Fremtiden litt usikker, ingenting konkret ble gjort angående undergruppestatus.
Trengs det å gjøres til fullverdige undergrupper? Avstemning undergruppe:
enstemmig vedtatt. Styret møtes for å diskutere videre fremtid. Makerspace lager
egen side på nettsiden.

Sak 3 - Trivselsundersøkelsen
- Sondre informerer resultater, videre muligheter

Kjøre i gang en hei-kampanje for å si hei til alle som kommer inn på lesesalen.
Sak 4 - Møtet med FIF
- Sommerjobbsaken

Ble vedtatt at fagutvalgene ikke skal publisere sommerjobbsøknader som har
søknadsfrist før 1. oktober.
-

FIF-ansvarlig

Alle FIF-medlemmer skal ha en egen ansvarlig, neste fagutvalg må velge det.
Eivind ordner dette.
-

2 koordinatorverv
Slack

Skal opprettes en egen Slack for medlemmene.
Referat kommer på et senere tidspunkt.
Sak 5 - Kostymer til fadderuken
https://docs.google.com/document/d/1C4cLzOsxF16CHhkqzx4Ls-SBFaYVMx-Dr565CPmQdD
8/edit

Brukte 16.000 kr sist på Harry potter kostymer, 160 stk. Bestille 200?
Sette ned en komité til å gå gjennom dette. Kommer med tre konkrete forslag.
- NN, NN, NN
Sak 6 - Statuttendringer til Allmøtet
- Eivind og Henrik har gått igjennom forslagene og kommentarene fra forrige allmøte.

Mye diskusjon omkring formulering, kanskje se på muligheten for å få noen til å med
fagkompetanse til å se over.
Avstemning: N
 N har hele den prioriterte rekkefølgen, ingen vara eller reserve, kun de
12 som blir valgt blir publisert. 7 for, 1 imot, 2 avstår.
Avstemning: ⅔ flertall trengs for innsyn i valgmuligheter. 6 for, 1 imot, 3 avstår.
Sak 7 - Eksamensfest
- Kan noen arrangere
NN, NN, (N
 N), ((NN))
- Douglas Rodgers

Utsettes til neste møte.

Sak 8 - Dugnaden
- Fiks vaskeskjema

Alle fyller inn hva de føler må gjøres i eget dokument innen søndag.
Sak 9 - RU møte
- Ta opp seksuell trakassering
NN tar det.
Sak 10 - Tellekorps/valgkomite
- Dato for valg

Avstemning: 9/10 mai for valgdatoer: 8 for, 2 avstår. 10-16 hver dag.
Ha to separate tellekorps som må sammenligne og verifisere resultatene. Få fatt i
medlemmer utenfra informatikk? Ekstern vs intern. N
 N og NN fikser tellere. Lages
vaktliste for selve valgdagen.

