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Meta
Valg av ordstyrer
Herman

Valg av referent
Håkon

Oppmøte
Patrick, Didrik, Espen Greftegeff, Ida Ryland, Herman, Espen Johnsen,
Håkon, Henrik, Anna.

Fravær
Peter Conradsen

Godkjenning av innkalling
Godkjent

Godkjenning av saksliste
Godkjent
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Opprettelse av “Gode besvarelser” på Fagutvalget.no
Didrik ønsker å opprette et utvalg av gode besvarelser for fag hvor dette er
relevant. Krever at oppgavene er kommentert, og at elever/fakultet ønsker å
“nominere” oppgaver som har pekt seg ut som gode.
Didrik finner noen fag dette kan passe med

Instituttråd
Henrik Informerte.

Skal vi ha en post i fadderuken?
Enstemmig vedtatt, det var flere i fagutvalget som ønsket å holde post.

Innkjøp av pizzasteker
Vedtatt. 8 for, 1 imot. Kjøpes inn når vi får bedre likviditet.

Referat fra Lanet
Referat ble holdt av Håkon.

Glass og kopper kjøkkenet
Vi får 20x 0.5L glass fra Dolly. Vi kjøper inn flere kopper når vi får bedre
likviditet.

Allmøte og Valg
Herman arrangerer.
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Bedkom status
Bedkom har snakket om å legge ut alle bedpress-datoer i begynnelsen av
semesteret så studenter har mulighet til å velge bedre. Påmelding foregår
som før. Didrik setter opp kalenderwidget på nettsiden. Bedkom informerer
økonomisk om hvilke bedriftspresentasjoner som krever utlegg.

Inf101 kræsjkurs status
Espen informerer om status, Anya har kontakt med bouvet om det faglige.
Fagutvalget står for arrangering.

Plakater i de tomme vinduene
Enstemmig nedstemt.

Masterlesesal i 3. etg.
Herman informerer om møte ang. masterlesesalen ”glassburet”. Det ble
nevnt at FU kan ta ansvar for den. Vedtatt at FU tar ansvar for det. Vi
annonserer dugnad på facebook, Henrik setter dato.

Eventuelt
Pokersett til lesesalen
Utsatt til vi får bedre økonomi.

Fagdag
Vi stiller på fagdag med Espen og Patrick.

Quiz
Joachim og Kristian holder quiz. Dato kommer.
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RU
Patrick informerer om hva som ble tatt opp i realistutvalget. Det er ønske fra
RU at vi nominerer en foreleser til foreleserprisen. RU har diskutert digital
eksamen og ønsker at vi legger press på instituttet.

Magic
Håkon tar på seg å samle sammen en gruppe og arrangere når fagutvalget
får mer penger.
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