Sak 0 - Standardprotokoll
- Valg av ordstyrer
- Kristoffer er ordstyrer
- Valg av referent
- Triki er referent
- Oppmøte
- Kristoffer, Elias, Eirin, Triki, Torjus, Amanda, Andreas, Sofia, Tuva
- Fravær
- Eivind, Brigt, Elise
- Godkjenning av innkalling
- OK
- Godkjenning av saksliste
- OK, men burde være publisert på Slack 1 uke i forveien.
- Regler for innlegg, replikk
- OK
Sak 1 - Gjennomgang av ting vi må få gjort
- https://docs.google.com/document/d/1qYoCqz7YXfUyJhsjiKe4AoVQ3rpngnmN
vm93Ng3YXc0/edit
- Bli enige om bruk av innlegg, replikk, saksopplysning.
NN og NN har gått gjennom av dokumentet og alt skal være ok.
Sak 2 - Saker fra møte før sommer
- Masterlesesal-assistent og ansvarlig
NN melder seg som masterlesesal ansvarlig.
-

Web-ansvarlig
NN melder seg som web-ansvarlig.

-

Lesesalsansvarlig/Drift
NN melder seg som lesesalsansvarlig.

-

Grafisk
NN melder seg som grafisk ansvarlig.

Sak 3 - Ølbrygging
- Skal studenter kunne kjøpe alkohol av echo i forbindelse med fester? (fra
bryggelaget)
- NN prøver å få til dialog med skjenke etaten for å høre hva som er lovlig
/ mulig her.

Nei, studenter skal ikke få kunne kjøpe alkohol, per say. Styret lener mot at
studenter må kjøpe seg inn i “batcher”.
Enstemmig vedtatt at studenter ikke skal få lov til å kjøpe alkohol fra
bryggelaget.
-

Skal studenter kunne brygge “selv” å få alt / deler av det de da brygger?
Skal ølbrygge-gruppen vær en egen greie, eller skal “echo” styre den? (slik
som Tilde i starten).

Dersom ølbrygging skal bli en suksess, mener styret at vi må få til:
● kurs
● opplæring
● mulig å kjøpe seg inn i brygging
● dersom ølbrygging blir et eget styre => echo kjøper seg inn i batcher
● leieavgift ved bruk av utstyr
Enstemmig vedtatt å utsette saken og heller ta et senere møte med interesserte fra
echo og ølbryggelaget.
Sak 4 - Momsregistrering
- echo har forhørt seg om dette før, men fått tvetydige svar. Burde vi ta dette
opp igjen?
- Fra Online NTNU:
- Jeg vil anbefale på det sterkeste å momsregistrere dere. Ikke bare fordi
det er ulovlig å ikke gjøre det når man er har en avgiftspliktig omsetning
over 50k, men også fordi man kan skrive av momsen på ting du kjøper
til den daglige driften. Man taper heller ikke noe på det. Vi legger bare
på 25% mva når vi fakturerer bedriftene også skriver de av momsen på
det i sitt regnskap.
Styret er generelt positive til å momsregistrere oss.
Forslag: momsregistrere echo. Enstemmig vedtatt.
Forslag: dersom det koster penger for kurs for momsregistrering, stemmer vi over det
på Slack. Enstemmig vedtatt.
NN tar på seg ansvaret for å finne kurs.

Sak 5 - Team building
- Burde få til noe teambuilding tidlig på året med bare echo styret <3
idéer?
- Vorse + tapas sammen, enkelt og greit.
- Trampoline park
- Klatreparken
- Grilling i parken / bak høytek
- Tur på fløyen
- Bowling
- Escape room (mulig det ikke er plass?)
- Middag + teambuilding “leker”
- City hunt
Styret er positive til teambuilding.
Forlag: NN, NN og NN går i lag, lager et forslag og legger det frem på Slack hvor vi
stemmer over det. Enstemmig vedtatt.
Sak 6 - Arrangementer for høsten
- Hvilke arrangementer skal vi ha i høst?
- Faglige
- Bekk?
- Sommerjobbkveld
- Sosiale
- DND med Helix?
- Hyttetur for førsteklasse?
- Bør ha et par “bli-kjent”-arrangmenet i ukene etter fadderuka, slik
at det ikke bare stopper nå
- Annet
- Bør gå avtalt et arrangementsmøte slik det var i fjor
Faglige arrangement echo ønsker at Bekk skal arrangere:
- Makerspace-workshop
- App-workshop
- andre kule ting? (React Native/andre bransjeting)
NN hører med Bedkom om noen kan være interesserte i å være med å arrangere
sommerjobbkveld (med Knowit?).
DND med Helix blir tatt opp i Tilde.

NN hører med administrasjonen og finner ut om de sa noe om hyttetur med første
klasse.
Andre arrangement echo ønsker (blir tatt videre til Tilde):
- Høytekhunt (skattejakt på høytek)
Sak 7 - Økonomi
- Presentere budsjett H19
- Diskutere forslag til økonomiske statutter
- Diskutere månedlige økonomirapporter
NN presenterer budsjett for semesteret.
Forslag: NN ønsker å lage månedlige økonomiske rapporter som skal publiseres på
nettsiden vår, når vi er momsregistrerte. Yes or no? Enstemmig vedtatt.
Sak 8 - Administrative endringer
- Alle skal ha fått @echo.uib.no mail. Dersom du ikke har logget inn enda for
første gang, please tell.
- Forslag:
- Tilganger til echo sine interne systemer (Google Drive, Slack, epostliste,
nettside, etc.) blir kun gitt gjennom echo-mailen
Enstemmig vedtatt. NN fikser og holder folk oppdatert på Slack.
-

Skal undergrupper og få @echo.uib.no mail (tilgang til interne dokumenter)?
- Burde undergrupper få egne domener med egen mail (vi eier
bedkom.no for øyeblikket)

Forslag: undergruppene velger selv hvordan de ønsker å håndtere
e-postadresser. Enstemmig vedtatt.
Sak 9 - Årskonferansen
- Vi må svare på denne mailen (har vi svart på den?). Ønsker vi å dra på
konferansen? I så fall, hvem drar?

Vi ber NN om å ta kontakt med Gnist angående konferansen. NN hører med Bedkom
om noen kan være interesserte.
Sak 10 - Felles møte for undergrupper
- Bør ha felles møte hvor undergruppene presentere seg og fortelle om de
trenger nye medlemmer!
- Ideelt sett burde vi koordinere rekrutteringen slik at de fleste som søker får en
stilling i echo.
NN lager Doodle for felles møte og poster invitasjon lenke i #{undergruppe}-infokanal
i Slack.
Sak 11 - Gå gjennom søknader for økonomisk støtte og tilbakemeldinger
NN gir tilbakemelding til NN angående “lesebåsene” på biolesesalen og til NN
angående flere kaffekanner på lesesalen.
Utsetter saken om å publisere ting på nettside (og ikke bare Facebook), og
opprettelse av epostliste.
Utsetter sak om å opprette echo-utviklerkonto for App Store.

