Dato: 03.10.18
Sak 0 - Standardprotokoll
Sak 1 - Helt sikker lurer på hva det vil si å være en undergruppe av Fu?
- Forpliktelser?
- Hva får vi av det?
- Hva får de?
Generelt:
- Hva vil det si å være undergruppe?
Direkte undergrupper vs interessegrupper
- Bør vi skille mellom dem?
- Hvis de er undergruppe av FU, bestemmer FU over dem i siste instans?
- Eks hvis de vil arrangere noe vi er uenige i, kan vi stoppe dem?
- Hva med måten de velger nye medlemmer? Kan FU steppe inn hvis det blir for
intern vennegjeng?
Positivt at de arrangerer faglige ting og tar litt jobb bort fra oss, det var dette vi etterspurte før
sommeren gjennom “Søknad om økonomisk støtte”.
Dokumentet fra Martin er ikke et forslag til avtale.
Definisjon av en undergruppe
- En undergruppe av Fagutvalget har et eget styre og tar egne beslutninger. Fagutvalget
gir i størst mulig grad full autonomi, men har mulighet til å overstyre bestemmelser
dersom de er uenige. Undergruppen skal da føye seg etter Fagutvalgets avgjørelse.
- Gi oss budsjettforslag direkte, i stedet for å gå gjennom søknadsskjema.
- Mer godvilje fra oss, da vi i større grad har autonomi.
- Lettere å få bruke Lesesalen til arrangementer (større prioritet)
- Tettere samarbeid
- Poste gjennom våre kanaler som moderatorer (facebook, etc)
- Egen post i budsjettet (men ikke en begrensning eller noe de må bruke opp)

Sak 2 - Helt sikker diskuterer med oss (17:15?)
Helt Sikker ankom møte
Henrik informerer Helt Sikker om definisjon på undergruppe/interessegruppe.
Diskuterer detaljer rundt det å være en undergruppe.

Helt Sikker sier at de økonomiske kravene fra forslaget deres må oppfylles for at de skal bli en
undergruppe. FU kan ikke innvilge uten å vite nøyaktige summer (eller overslag) og hva det skal
brukes på.
Fagutvalget er svært positive til Helt Sikker, både som interessegruppe og som undergruppe. Vi
ønsker undergruppe for å vokse, bli mer attraktive og dekke et større behov innenfor sikkerhet
(som vi ikke er så gode på i dag).
Vi tar ikke valg på det i dag, men Helt Sikker får diskutere i etterkant.
Fra FU: Kristian, Eivind og Henrik tar det videre å utforme en tekst. Martin er med fra bedkom.
Sak 3 - Bedkom skriftlig mandat
Martin informerer.
- Hva konkret krever og ønsker vi fra bedkom?

"Bedriftskomitéen skal bistå Fagutvalget i å få kontakt med bedrifter. De skal ha
ansvar for og få tak i bedriftspresentasjoner for studentene på Institutt for
informatikk. Komitéen skal ha full autonomi så langt det ikke bryter med sitt
overordnede ansvar og plikter ovenfor Fagutvalget. Økonomien til
Bedriftskomitéen skal være styrt av Fagutvalget."
Martin poengterer at det burde nevnes at Fagutvalget har full autonomi i siste instans.
Dette blir dekket gjennom det nye punktet som skal utformes gjeldende for alle
undergrupper av Fagutvalget.

Ragnhild og Kristian måtte gå fra møtet. Jostein tar over som referent
Sak 4 - Hva har skjedd siden sist?
- Tilbakemeldingsskjema
- Melk og fløte:
- Enstemmig nedstemt
- Informasjon om FU-møter:
- Står ikke i statuttene at man har møterett
- Enstemmig vedtatt at møter ikke er åpne
- Flere faglige arrangementer på lesesalen:
- Informere om at det kommer flere faglige arrangementer
- Hva gjør FU?
- Informasjon om dette står på FU sine sider

-

Sondre V omformulerer skjemaet slik at det står at man må skrive navn hvis man
vil ha tilbakemelding

-

Søknader om økonomisk støtte
- Ny ovn: ovnen vi har blir stående. Ny ovn ikke innvilget

-

Bingo
- Gode tilbakemeldinger

-

Vannkanten
- Gode tilbakemeldinger
- Ikke direkte teambuilding, mer kos og goder for gruppene
- Kanskje kalle det for noe annet enn teambuilding neste gang?

-

Makerspace
- Gått til innkjøp av verktøy og hyller osv
- Har begynt å sette opp ting på kontoret

-

Skapklipping
- Sondre V og Eivind klippet og ryddet
- Ble 25 ledige skap etter klippingen

-

Fadderuke retrospekt
- Eivind, Kristian, Amanda og Jonas har skrevet
- Ligger på drive

-

Hovedsamarbeidspartneravtale
- Alle i FU må lese avtalen
- Signeres 04/10/2018

Sak 5 - Gjenåpne Tilde? (utsatt fra i vår)
- En slags arrangementkomité som kan være med å hjelpe på arrangementer
- Kristian kan orientere om hva det er.
Utsatt til neste møte.
Sak 6 - Hva er greit å poste på gruppene til FU?
Utsatt til neste møte.
Sak 7 - Informasjon fra RU
E-bok til pensumbøker (Lix). RU lurer på om undergruppene er interesserte?
- Nei

RU/Nucleus har skaffet avtale med utesteder som man kan booke
- Tilbud dersom man har lyst til å leie. Kan få bedre tilbud på drikke osv
- Kontakte Nucleus hvis man vil leie
Undervisningsprisen: Gitt beskjed om at vi ikke har noen å nominere
Tillitsvalgtseminar 19/10 - 21/10
- Hvem kan fra FU? Trenger 2 stk
Spør på FB
RU vil ha alle allmøter til linjeforeninger osv ila én uke, i begynnelsen av semesteret
- Vi ønsker å ha samme opplegg som vi har nå
- FU sier nei til forslaget
SHoT-undersøkelse (Helse og trivsel, for studenter i Bergen)
- Undersøkelsen sier at
- Mange studenter har insomnia, selvmordstanker osv
- Flere vil ha flere alkoholfrie arrangementer
Sondre N og Linh lager post om slike arrangementer
Informasjon fra Kunnskapsdepartementet
- KD vil at forlag skal stenge ned åpne artikler (forskningsartikler osv)
- FU er i mot stenging, og støtter RU i å gå i mot forslaget
Sak 8 - Oppmøte på møter
Medlemmer av Fagutvalget er demokratisk valgt til å være representanter for studentene og
burde derfor prioritere møter over aktiviteter som kan velges bort. Alle møter blir satt av for to
timer av gangen og ved påmelding via Doodle er påmeldingen bindende for disse to timene.
Hvis man sier at man kan på møtet, må man sette av en viss tid til å være på møtet.
Skal vi sette av faste tider til møtene?
Vi må ha hyppige møter med kortere sakslister, og sette opp ekstraordinære møter for ting som
vi ser kommer til å ta tid
Enstemmig vedtatt at 2 timer er normal møtetid.
Man må ha 2 timer tilgjengelig for å krysse “ja” på doodle
Sak 9 - Offentlige sakslister - hva er sensitiv informasjon?
- Hvem kan hjelpe til å sensurere sensitiv info fra tidligere sakslister?
Ingen informasjon om personer skal være med i referater.
Fremtidige referater sensureres

Referent har ansvar for å sensurere referatet før det publiseres
Sak 10 - Universitetet/fakultetet vil fjerne obligatoriske innleveringer som teller på
karakteren
- Vi er visstnok eneste institutt som gjør det på denne måten og nå er det fjernet for
INF100
- Vi bør undersøke at våre studenter liker tellende obliger. Tips fra Pinar og Ida er at vi
studenter sender inn et brev til instituttet og forklarer hvorfor vi vil beholde dette.
Lage spørreskjema og sende ut til studenter for å høre hva studentene mener.
Henrik lager skjema.
Sak 11 - Slack som kommunikasjonsmiddel
- Når brukes @channel
- Hva forventes?
- Alle må reagere på @channel meldinger?
- Vanskelig å se hvem som har sett posten
- Vedtatt at man skal reagere med en emoji når man har sett en
@channel-melding
-

Hvordan fungerer det? Alternativer? Sondre/Jostein informerer
- Discord har mye bedre rettigheter - slik som vi så for oss at Slack skulle være
- Ulempen med Discord er at man ikke har threads
- Tar saken opp igjen når det er flere tilstede

Ikke alle i FU har brukt Slack før - kan noen holde et kræsjkurs i Slack for de som trenger det?
Hører hvem i FU som ønsker/trenger et slikt kurs
Hva skal i Slack og hva skal på FB-gruppen?
- Hvis det er et “enkelt” spørsmål - ta det i Slack
- Hvis det er noe mer seriøst - ta det i FU-ii
Sak 12 - Ølbrygging
- Instituttet kan gå inn med ⅓ av utlegg, FU må ta resten
- Jostein informerer
FU må ut med en del penger for innkjøp av utstyr. Dette er for det meste engangsutstyr.
Alle skal kunne være med på bryggingen. Dette er et sosialt tilbud for studenter og ansatte ved
instituttet.

II går med på avtalen gitt at pengene vi får inn fra salg av øl går direkte tilbake til ølbryggingen,
ikke til FU.
Enstemmig vedtatt at budsjett for ølbrygging godkjennes.
Jostein tar saken videre til Pål for videre arbeid
Sak 13 - Vaskerommet
- Vaskedamene er sure på oss, hva skal vi gjøre/må noe gjøres?
Eivind og Henrik skriver til dem og ber om unnskyldning, og hører om det går an å løse
problemet. Før dette hører de med administrasjonen om de kan bli satt i kontakt med en
ansvarlig fra vaskepersonalet, slik at de kan snakke med dem face to face.

Sak 14 - Kaffeordningen
Det har blitt lagt merke til at det er rotete på salen - ikke nødvendigvis på kjøkkenbenken men
på kjøkkenbordet og inne på salen
Folk er dårlige til å fylle opp oppvaskmaskinen. Folk ser at øverste hylla er full, og setter da ting
på benken uten å sjekke nederste.
Hva er kravet for å sette kryss?
Lage nye retningslinjer og informerer studentene.
Skal gå på generelt renhet osv
Sondre N fikser retningslinjer. Godkjennes av FU før det blir gitt ut informasjon
Eventuelt:
- Gnist planlegger
- jentekodekveld 13. november
- filmkveld 20. november
Datoene godkjennes
-

Budsjett FuLAN
- Postes på FB
Masterlesesal
- Jostein og Eivind har snakket med instituttet
Jostein blir ansvarlig fra FU sin side med Eivind som vara
Jostein og Eivind skriver referat fra møtet og legger ut på drive

