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Standard protokoll
○ Valg av ordstyrer
■ Marit
○ Valg av referent
■ Johan
○ Oppmøte
■ 7 faste (Polden mangler), Varaer: Herman, Patrick. Gjest: Håkon Lerring
○ Fravær
■ Godkjent fravær: Alexander Polden
○ Godkjenning av innkalling
■ Godkjent
○ Godkjenning av saksliste
■ Godkjent
○ Godkjenning av forrige referat
■ Godkjent
Status på bestemmelser fra forrige møte
■ Tore og Espen har hver for seg sjekket opp priser for nye glass/kopper til
bachelorlesesal. Fagutvalget vedtar å kjøpe inn 30, 40 eller 50 nye glass
fra Hansa. Fagutvaglet vedtar å kjøpe 30 nye kaffekopper på Søstrene
Grene.
■ Diskusjon hvorvidt ny kaffetrakter til lesesalen bør kjøpes inn. Espen
snakker med ii ettersom de eier den som er på lesesalen i dag.
INF101/INF100 (Anna/Herman)
○ Eksamen
○ Aksiombasert testing
■ Tore tar opp at forelesere bruker kurset de foreleser til å gjøre
brukerundersøkelser/testing av egen forskning. Eksempel: INF101 og
JaxT. Diskusjon rundt dette. Det er uenighet rundt hvorvidt dette faktisk
gjelder.
● Det er enighet rundt at det bør være klarere retningslinjer for
hvordan fag foreleses.
Oppdatering fra RU
○ Internfest
■ Johan, Tore, Espen setter seg ned å diskuterer opplegg. Johan sjekker ut
hvor mange som trolig kommer.
iOS kurs med Bekk
■ Marit orienterer. Dette er ønskelig å få til. BedKom (Marit) snakker med
BEKK og Hackerspace. Det er ønskelig å få til dette 23. april.
Kræsjkurs INF101
■ Johan har ikke funnet noen til å holde dette. Alle er enig i at noen som har
god erfaring med faget bør holde dette. Eivind Jahren, Anya Bagge, eller
gruppeledere forelås. Det er også diskusjon rundt betaling av denne
personen og hvor disse pengene skal komme fra. Johan snakker med ii
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om hvor de står.
Valgtidspunkter, vakter, og valgvake
○ Har vi kontroll på Joey’s STV (Single transferable vote)
○ Forhåndsstemming
■ Det vil bli mulig å stemme fra kl 1115 12. og 13. mars og fra kl 1415 14.
mars. Tore har kontroll på Joey STV. Sjekker på fb når folk vil ha vakter.
Johan fikser valglister og oversikt over stemmerberettigede og
påminnelsesmail, og lager nye plakater.
Instituttseminar
■ FU sender 3 folk, minimum en fra BA. Johan, og 2 til.
Eventuelt
○ Innkjøp av toastjern til lesesal
■ Nedstemt
○ Quiz
■ Herman vil holde quiz. Vedtatt
○ kjapt om fuLan
■ Ikke noe å melde

