Dato: 28.08.2018
Sak 0 - Standardprotokoll
Sak 1 - Hva har skjedd siden sist?
Fadderuke, kostymer
- Mandagen hadde vi “Informatikklekene”
- Det var minimum 220 personer – hadde blitt altfor fullt å være på lesesalen hele
kvelden
- Muligens litt mye rush – målet var å bli kjent
- Positivt fordi man har noe å smalltalke om etter leken
- Litt kjipt når fadderstyret kom - ikke alle fikk med seg at de kom
- Kommunisere bedre med fadderstyret om hvor mange vi er osv
- Kristian, Eivind, Triki, Amanda tar ansvar for å skrive retrospekt fadderuke dokument
- Kostymene ble utsolgt - 160 stk.
Tilbakemeldingsskjema
- Ingenting tilbakemeldinger
Søknader om økonomisk støtte
- Søknad om penger til å arrangere “Hvordan gjøre livet enklere i studietiden?”
- NITO, Tekna + mottaksuken har allerede kurs om dette
- Svarer nei, det finnes allerede
Sak 2 - (U)skrevne regler
Dokument med regler og bestemmelser som er tatt av FU (og tidligere FU).
Har alle lest dokumentet?
- Alle har lest dokumentet
Avstemming om nytt ryddetidspunkt etter fester
- 7 for kl 12
- 5 for kl 11
- Bestemt - vi rydder klokken 12:00 etter fester
Sak 3 - Avklare Bedkom sitt mandat
Fu har håndtert både Fagkvelden og hovedsamarbeidsavtalen. Er dette noe Bedkom “burde”
gjort? Bedkom har gode kontakter med arbeidslivet og enklere for dem?
Hovedsamarbeidspartneravtalen
- Lurt å få bedkom mer med in the loop, men FU bør ha regien
- FU stemmer og FU-leder signerer på avtalen
Fagkvelden - Gi ansvaret mer over til BedKom, men de kan få med noen fra FU om det trengs

Sak 4 - Skal leder av bedkom ha møterett på våre møter?
Kan være lurt at Bedkom-leder har møterett uten stemmerett for å ha et bra samarbeid med Fu?
Kanskje møteplikt etter hvert for å sikre at Bedkom gjør jobben?
BedKom-representant skal ha møterett på FU-møter - enstemmig vedtatt
Gnist-representant skal ha møterett på FU-møter - enstemmig vedtatt
Vi planlegger å putte dette inn i statuttene til våren, og praktiserer etter disse tilleggene frem til
allmøtet våren 2019.
Sak 5 - Nytt bilde av Fagutvalget
Administrasjonen vil at vi skal få et bilde av alle i Fagutvalget så fort som mulig
Tar bilde etter møtet.
Sak 6 - Arrangere generell ryddedugnad på Lesesalen
- Algoritme masterlesesal i 3. etg?
- FU ta over ansvaret her? Jostein snakker med Pål
- Ammerommet
- Nye Fu-kontoret
- Lesesalen
- Google drive?
Henrik lager doodle angående dato for ryddedugnad
Pizza på dugnaden? JA - enstemmig vedtatt
Sak 7 - Kutte låser på skap
Sondre Vestad skriver og henger opp advarsel om skapklipping + skriver infolapp om hvordan
skapene fungerer
Masterstudenter og de som ikke hører til instituttet får ikke velge skap før en viss dato
Sak 8 - Makerspace
Nytt kontor - nye muligheter
- Skal alle ha tilgang og unngå at det blir kun for “Fu sine venner”
Sondre Nilsen, Sondre Vestad, Jostein, Triki og Kristian setter seg ned en dag og planlegger
målet med dette
Sak 9 - Sommerjobb-kveld
Vurdere å arrangere en kveld der folk kan fortelle om relevante sommerjobber de har hatt,
gjerne også hos bedrifter som ikke er på bedpres. (+ fortelle om søknadsprosess osv?)
Positive til idéen, diskuteres under
Kan kombinere søknadskurs, talks fra folk på sommerjobb, bildetaking osv

Sak 10 - Høstens arrangementer
Semesterstartfest 31. august
- Amanda, Elise, Linh og Ragnhild arrangerer
- Ønsker slushmaskin og pølser, komitéen setter sammen budsjett
Sommerjobbkveld
- 10. sept
- Kristian, Ragnhild, Sondre Vestad
Førsteklassefest
- 14. september
- Gnist har ansvaret, har allerede funnet noen førsteklassinger som vil arrangere
Bingo
- 18. september
- Linh, Eivind, Sandra
FuLAN
- 12.-14. oktober
- Eivind, Jostein, Sondre Vestad, Triki
Temafest
- 5. oktober
- Jostein, Elise, Kristian, Amanda
Halloweenfest
- 26. oktober
- Elise, Linh, Sanda, Amanda
FU-bursdag! (Brønnøysundreg. sin dato?)
- 17. november
Eksamensfest
- 17. desember
Fast kveld/lørdag i måneden med hobbyprosjekter på lesesalen
- Siste lørdag i måneden?
- Sondre Nilsen tar ansvar for dette
- Greit å lage arrangement
- Slå sammen med shitty-twitter-bot?
Fest med mol/andre på høytek?

-

Elise sjekker med mol

Andre forslag vi kan ta på sparket senere i semesteret:
- Shitty-Twitter-bot-kveld (useriøst python event)
- Lynpresentasjoner av studentprosjekter
- LaTeX kveld
- Brettspillkveld(er)
- Quiz
- Arrangement med andre? Root (høyskolen) og kanskje SV vil ha felles fest.

Sak 11 - Gjennomgang av eksamen før INF101-kont
Anya har ikke mulighet til å arrangere i år. May-Lill lurte på om FU kunne finne noen som kan
holde gjennomgangen
Gnist tar ansvar for dette
Sak 12 - Reforhandle hovedsamarbeidsavtalen med Bekk
Vi får 50.000 i året fra dem foreløpig.
- Vil vi forhandle om mer?
- Andre punkter vi vil endre?
Vi vil fortsette avtalen med Bekk
Diskutert om vi vil inngå 2- eller 3-års avtale videre
Øke til 80k i semesteret, eller 100k i semesteret?
Argumenter for å øke prisen:
- Veldig økning i antall studenter
- Hva skal vi bruke pengene på
- Oppussing av lesesalen
- Leie av lokaler?
- Lenger avtale - verdi for Bekk å få oss i hele to år til
Taktikk: Bør fortelle Bekk at vi diskuterer innad i FU angående pris
Enighet om at vi kan gå hardere ut på pris enn vi i utgangspunktet tenkte
- Muligens 400.000 over 2 år
Eivind, Henrik, Kristian og leder for BedKom tar dette videre
Sak 13 - Lesesal med datalabbene
Eivind skal møte Linda fra administrasjonen og Bio sin leder for fagutvalget og administrasjonen
for befaring på lesesalen. Føler vi behov for at våre studenter skal bruke den eller delt med bio?
Argumenter for å ha hele for oss selv:
- Selv i eksamensperioden sitter det maks 2 personer der
- Lettere for oss å drifte/oppgradere den om vi ikke deler med noen
- Vi kommer til å bruke den, stort behov fra oss
Eivind tar med dette tilbake til administrasjonen

Eventuelt
Vannkanten bad med FU/Gnist/BedKom?
- Koster 5000 for en gruppe med 30 personer
- Dato: 27. september
- Elise sjekker interessen hos Gnist og BedKom + booker
Switchspill
Ønsker å kjøpe flere spill, low key måte å henge på lesesalen
Kjøpe Overcooked 2, Smash og nye sanger til Just dance
- Enstemmig vedtatt å bruke opp til 1500 kr på spill
Nytt kjøleskap nede (det store er ødelagt)
- Sondre Vestad ser på forslag til nytt
- Legges frem forslag på fb som kan stemmes over der uten å møtes i person
- Enstemmig vedtatt

