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Sak 1 - Hva har skjedd siden sist?
- Tilbakemeldingsskjema:
Informere om stenging i god tid før arrangementene og åpne stillelesesalen.
- Søknader om økonomisk støtte:
- FuLAN: Vellykket arrangement. Komiteen skal skrive et retrospekt senere.
- Masterlesesaler:
Setter på vent å gjøre stillelesesalen til masterlesesal. Jostein er ansvarlig for
masterlesesaler og Eivind vara. Navnelapper på masterlesesal-plassene for å ha bedre
kontroll?
Sak 2 - Bilder på kjøkkenvinduet?:
Henrik står ansvarlig for å sjekke aktuelle bilder til dette.
Sak 3 - Tre nøkler til FU-rommet?
Ha en nøkkel på ammerommet. Kristian tar på seg ansvar for å skaffe en nøkkelhank.
En nøkkel i skapet og en nøkkel til Makerspace.
- Makerspace
Sak 4 - Innkjøp av driftsvarer etc
Markere et skap som felles. Ta innkjøp på etterspørsel av ting folk bruker jevnlig. Holder
oss til Bunnpris-varer slik at vi kan sette det på FU-kontoen.
- Kaffe, te osv.
- Melk, sukker?
- Informere hva som er free-for-all?
- Lage vaskeplan for kaffetrakter
Vaskes én gang i uken, med kafferens. FU må ta ansvar for at det skjer.
Sak 5 - Navnebyttekonkurranse - resultater
Vi har plukket ut de seks beste forslagene fra konkurransen, og må velge en vinner.
- Lambda

-

Indeks / Index
Epsilon
Syntax / Syntaks
Debug
Echo
Fikk det ned til 3 kandidater og diskuterte disse. Endte med en avstemning hvor Echo ble
valgt. Vi har frem til neste møte på å ombestemme oss, etter det starter vi planlegging for å
gå offentlig med det.

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.
En komité som er ansvarlig for arrangementer, en fra fagutvalget
(arrangementsansvarlig) skal være leder for den. Undergruppe på samme måte som
Bedkom/Gnist, med medlemmer utenfor FU.
Fagutvalget har fremdeles kontroll på datoer etc, men vil prøve å gi komiteen frihet til å
være kreative.
Vi bør ha en beskrivelse på hva denne gruppen skal gjøre og hvordan det skal fungere.
(Elise og Amanda diskuterer dette sammen)

Sak 6 - Hva er greit å poste på gruppene til FU?
Sider som Tekna, NITO etc. får ikke poste ang rekruttering. Organisasjoner/grupper som
ikke har like gode egne kanaler, f. eks fadderstyret kan få lov å poste. Vi tar dette på en
case-by-case basis. Unntak kan være kræsjkurs som er relevante, men da bør vi presse
for at de skal være åpent for alle, ikke bare medlemmer.

Sak 7 - Juleverksted
- Vi har ikke planlagt juleverksted i år, skal vi ha det?
- 1. søndag i advent som vanlig?
- Sjekk med Gnist om de har mye penger igjen (må brukes før jul)
Blir holdt som vanlig, 1.søndag i advent. på dagtid. MakerSpace gjengen vil også henge
seg på om de får det i gang før den tid.
Komiteen legger frem budsjett på facebook i god tid før arrangementet (til feks grøt)
Ansvar for juleverksted: Ragnhild, Eivind og Amanda
Sak 8 - Den kommende kaffekoppkrisen: kommentarer og kritikk

-

Vi har mistet ekstremt mange kaffekopper siden semesterstart
Finne ut hvor de tar veien/hvordan unngå at de forsvinner
Stramme inn tilgangen til lesesalen
Ny kopper med logo?
Avtale med kantinedamene om at vi henter kopper en fast dag som tilhører oss.
Ha døren lukket.
Strengere beskjed om at folk må hente koppene.
Dersom det er mange kopper noen steder bør det straffes med kryss.
Henrik snakker med kantinedamen og lager lapp

Sak 9 - Privatperson vil ha innsyn i Fu sin økonomi
- Hva tenker vi?
- Vi er en organisasjon av studenter for studentene på informatikk
Vil ha transparens, men vil gjerne ha begrunnelse og skriftlig søknad om innsyn. FU legger frem
den generelle økonomi-situasjonen på allmøte.
Sak 10 - Skilt til stand
- Burde vi ha sånn stort skilt til når vi står på stand som mange fagutvalg har?
Fikser roll-up skilt gjennom Kristian sin onkel etter eventuelt navnebytte
Sak 11 - Påfyll av plaster i førstehjelpsskapet
Amanda fikser dette
Eventuelt:
- Oppdatere kodelås Kristian fikser dette. Bytter til avtalte koder.
- Nytt FU-kort, Jostein informerer: Jostein tar kontakt med gamle øko-ansvarlig for å fikse
dette.
- Informasjon fra FU-møter: Vi står for felles avgjørelser, og skal ikke gå ut med hvem som
stemte for/mot saker eller hvem som tok de opp i utgangspunktet. Det skal heller ikke
nevnes eksempler med studenters navn i offentlige referater.
- Julebord: finne komité? Jostein, Elise og Amanda.

