FU-Møte 14.01.2015
-

Ordstyrer: Henrik
Referent: Didrik
Oppmøte: Anna, Håkon, Ida, Ida, Herman, Peter, Henrik, Patrick, Didrik.
Fravær: Espen og Espen.

Status te:
Veldig mye bra respons. Studenter og FU er fornøyd.
Enstemmig vedtatt at te nå fast tilbys på lesesalen.

Status nachbar-inkasso
Didrik har kontroll.
Sjekke opp status på betalinger i regnskapsdokuemntetet til Anna

Renhold:
Diskutert i plenum.

Fastlåsing av anlegg:
Litt slapt av oss å ikke bære dem opp. Vi ønsker å fortsette å bære dem mellom ammerom og lesesal.
Elementet hører ikke hjemme på lesesal.

Krasjkurs:
Fungerer bra, ønsker om å fortsette med tradisjonen. Foreslår at det ikke er en fast "plikt". Settes tidligere
på agenda, enn tidligere.
INF101-krasjkurs. Det er flere som har vært gruppeledere, som ønsker å bidra. Ingen her kommer til å
benytte antall timer på samme type opplegg som Computas gjorde.
Ønsker å lufte stemningen for Miles/Bouvet, selv om de tidligere ikke har ønsket å bidra.

Fagutvalgsiden:
Tab på Fagutvalgsiden for å klage på fag/karakterer/obligatoriske oppgaver/ol. Typiske saker!
- Hvordan går jeg frem for å klage.
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- Obligatorisk oppgave ble ikke godkjent.
Didrik sjekker opp.

Semesterstartfest:
Dato: 30. Januar.
Ida, Ida, Henrik, Didrik, Peter.

TILDE-Kickoﬀ
Herman og Peter sjekker muligheter for å leie Wasteland. Anna tar turen innom for å forhøre seg.

Ammerommet:
Personlige artikler på ammerommet? Skal fjernes umiddelbart.
Øl skal drikkes opp av et Quiz.
Gi bort/låne bort på ubestemt tid de gamle høytallerne til et annet Fagutvalg/RU. Patrick legger ut en
post i RU sin gruppe.

Gensere
Enstemmig - Vi bestiller gensere uten logo.
Didrik fikser. Trenger størrelser

Bedkom:
Enstemmig - De får et møte med mat for å starte året, og få igang året.

Stillerom
Forslag om å omgjøre det til et stillerom igjen.
Ryddes. Tar en gjennomgang, kaster ting. Dette tas torsdag 15.01. kl 14:00
Plakater.
Båsene på lesesalen: settes der Anja-baren var på lesesalen.
Innkjøp av stoler og fra IKEA: Diskusjon på Facebook.

Div
Herman tar kontakt med vaskepersonalet.
- Pizzasteker: Kaster den vi har.
Enstemmig for at vi kjøper ny
- Når klippes skap? 25. januar
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- FULANKomitè: Didrik, Håkon, Anna, Henrik. Denne komiteen rekruterer folk utenfor FU.
Arbeidsdato: 20-22 februar
- Magic: Håkon snakker med Fredrik og Eivind.
Arbeidsdato: en uke før lan, ukedag.
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