● Standard protokoll
○ Valg av ordstyrer
○ Valg av referent
○ Oppmøte
○ Fravær
○ Godkjenning av innkalling
○ Godkjenning av saksliste
○ Godkjenning av forrige referat
● Status på bestemmelser fra forrige møte
○ Hvem har tatt på seg ansvar?
● Oppsummering fuLan
Tilbakemeldinger:
 Generelt fornøyd,
 folk har lyst på cs compo til neste år.
 Kina mat suksess
 Mer jevn stigning på progcompo oppgaver.
Vi har fått innfridd 1000kr i premier fra Fri.Fond. Marit må sende inn kvitteringer på premier fra
iår. Tore må sende inn kvitteringer for 900kr fra ifjor. Vi gikk i omtrent 2800kr i pluss.
Bouvet fornøyd med at de kunne bidra. De er veldig interessert i å sponse til neste år også.
Vurdere om man heller skal ta inngangspenger, enn at deltagerne skal betale direkte for maten.

● Dato eksamensfest
○ Tod077 er 17. des
○ Inf334 er 18. des
Skal vi arrangere eksamensfest?
Dårlig oppmøte på årets lesesalfester.
Vanskelig å treffe alle studentene samtidig.
Poll over når studentene ønsker eksamensfest på face/fagutvalget.no?
Konklusjon:
Vi sjekker stemning over hvem som kommer. Ved bruk av poll.
● Internarrangement
○ For å øke engasjement
○ Alle som har vært med å arrangere noe

For å skaffe engasjement rundt fagutvalget, burde vi bruke penger på å ta med de
som har stilt opp/ bidratt med noe sosialt eller faglig i regi av FUii eller
lignende.Midlertidig liste på 24 stk som har bidratt. Må ta en avgjørelse om hvem
som skal være med på arrangementet.
Konklusjon:
 Budsjett ca 250kr per pers.
 Mulig sted “inside”.
 Dato 20131112
 Patrick og Espen arrangerer.
 Passe på å få med alle personer som har bidratt.

● Statuttendring til våren: Hvis ingen av de 8 vil være økonomiansvarlig..
○ ..og en vara vil, flytte vara opp og fu medlem nr åtte ned?
○ ..leder utpeke?
○ ..delt ansvar, men hovedansvarlig er fu medlem
Konklusjon:
DISKUTERES NESTE SEMESTER
● Ny logo til FU
○ Konkurranse?
 Trenger en ny og mer spennede logo.
 Konkurranse med premier.
Konklusjon:
 Henrik arrangerer konkurranse.
 Gavekort som premie
● Douglas Rogers
Konklusjon:
 Håkon Lerring vinner
 Premie flaske vin eller noe øl
 Finne ut hva han foretrekker
● Årets foreleser

○
○
○
○

Dag
Pinar
Joanna
Michal Walicki

Konklusjon:
 Johan legger ut en melding om nominasjoner på studentmail.
 Alle kandidater må være inne innen 22.november 2013.
● Girls who code
Mulighet til å reise på konferanse i London.
Konklusjon:
 Anna tar det opp på jentekveld på kvarteret.

● Eventuelt
Hvis tid:
● Hackatons
○ Se mail fra Svetlana Chekalkina
Konklusjon:
 Henrik legger ut informasjon på fagutvalget.no

○ Se mail fra Steve Price
Konklusjon:
 Livar planlegger å arragere hackathon om opendata, ville vært bra med
tverrfagelig kompetanse.
 Kommer til å jobbe videre med dette.
 Livar tar ansvaret for videre kommunikasjon.
Fjernet:
● Herman får signaturrett på BP
● Begrunnelse for klage på INF101 (Anna/Herman)

