Dato: 17.09.18
Sak 1 - Hva har skjedd siden sist?
- Tilbakemeldingsskjema
- Gardiner på lesesalen
- Vestad fikser
- Søknader om økonomisk støtte
- Ikke noe å se på
- Førsteklassefesten
- Gode tilbakemeldinger, ikke noe konkret
- Nytt kjøleskap
- Flytte rundt på skapene som ble flyttet på når kjøleskapet kom
- Vi flytter FU-skapet opp på det nye FU-kontoret
- Kanskje ikke optimal plassering av kjøleskapet
- Semesterstartfest
- Sommerjobbkveld
- Veldig godt oppmøte på foredragene, litt mindre oppmøte på lesesalen
Sak 2 - Bytte hovedkommunikasjonskilde fra Facebook Messenger
FB Messenger er lite egnet for annet enn lett kommunikasjon mellom en liten gruppe venner,
men ikke like bra egnet for organisasjoner hvor ikke all kommunikasjon skjer i en og samme
kanal. Hvordan sørge for at alle følger med?
- Bruk av Fu-chat på diskusjoner. Når skal saker tas på møte og når i chatten?
- Være proaktive med når diskusjoner tar lang tid og heller putte det på agendaen
og ikke la det gå lenge i chatten
- Rocket.chat eller Slack
- Slack er teknisk sett gratis, men har begrensninger med antall meldinger i
historikken
- Alle i arbeidslivet bruker Slack profesjonelt, kanskje har noe å si
- Begynne med gratis Slack frem til det faktisk blir et problem
- Avstemning
- 10 for, 2 ikke til stede
- Eivind sjekker opp med tanke på å sette administrator
Sak 3 - Statuttendringer (utsatt fra i vår)
- Trenger vi varaer i FU? Hva er i praksis forskjellen?

Fagutvalget består av åtte representanter og fire vararepresentanter, som velges
direkte ved preferansevalg. Der skal være minst to representanter fra lavere grad
og to fra høyere grad studieprogrammer ved Institutt for Informatikk.
-

I praksis er det ikke noe stor forskjell på vara eller faste medlemmer

-

Ta hensyn til at det kan bli vanskeligere å stemme over ting dersom man
fjerner varaer
Avstemning: 10 stemmer for, 2 ikke til stede. Eivind + to stykker skriver
forslag.

Når tar nye FU over? Burde dette være gjort før sommeren? mtp at Fagutvalget
presenterer seg selv i fadderuken osv.

Det nye fagutvalget trer i kraft ved semesterstart høstsemesteret.
-

-

-

Forslag for å ha en overgangsperiode hvor begge Fagutvalg er aktive
Det nye Fagutvalget tar over 1. juli for å unngå at det nye FU ikke har
mulighet til å komme med innspill for arrangementer som skjer like etter at
de trer i kraft
- Putte inn i statuttene at rollene som kreves for FU må være valgt
innen datoen
- Det nye FU har innsynsrett men ikke stemmerett
Avstemning: 10 for, 2 ikke til stede

At hele listen av kandidater skal publiseres etter valg (kjipt for de som kommer på 25.
plass osv.). Resten av listen bør heller være lagret sammen med stemmene, og åpnes
dersom noen trekker seg, etc. Hva legges i en “prioritert liste”?

Det skal gjennomføres preferansevalg, hvor valgresultatet skal være offentlig
tilgjengelig som en prioritert liste (kandidatliste) bestående av styremedlemmer,
vararepresentanter og resterende kandidater som stilte til valg. Denne listen skal
vedlikeholdes av Fagutvalget.
-

Mulig tolkninger er å liste kandidatene etter hvor mange stemmer eller
liste dem etter å bli medlemmer/vara/ikke medlem
Statuttfeste at det er taushetsplikt og putte resultatene hos noen som ikke
sitter i FU/utenfor studentene
Avstemning: 10 for, 2 ikke til stede

Sak 4 - Ny fremgangsmåte når vi legger ut og instituttet betaler
Eivind informerer
- Må snakke med administrasjonen først og få et referansenummer som må oppgis når vi
kjøper inn.
-

Spørsmål om hvordan dette vil påvirke økonomiansvarlige sin fakturering

-

- Årsak til dette er at instituttet må kunne vise til at det ble godkjent før innkjøp
- Vi må høre med Ingrid/Tor
Vestad fikser i uskrevne regler

Sak 5 - Tilgang for ikke-informatikkstudenter
- Ikke-informatikere har hatt tilgang til lesesalen.
- Tidligere har det aldri vært et problem
- På grunn av pågang slik det burde man kanskje måtte sette foten ned for folk utenfra
skal ha tilgang
- Saken gjelder kun korttilgang
- Avstemning for at folk som ikke går på informatikk ikke skal ha korttilgang: 10 for, 2 ikke
til stede
Sak 6 - Helt Sikker og masterstudenter uten plass (Simula@UiB, Selmer-senteret)
beholde skap?
- Martin lurer på om Helt Sikker kan beholde skapet sitt.
- Helt rettferdig å la masterstudenter uten plass beholde skap
- Helt Sikker skal få beholde plassen sin så lenge de bruker den til noe fornuftig
- Eivind og Jostein håndterer
- Avstemning: 10 for å gi plass til Helt Sikker og masterstudenter uten plass, 2 ikke til
stede
Sak 7 - Rydding
- Når skal vi ha ryddepizza? Det er satt av 3000 i semesteret.
- 3000 dekker cirka to ryddinger
- Grovt overslag, 159kr*5 pizzaer*5 arrangement = cirka 4000
- Har vanligvis kun vært for større arrangementer
- Ta det på de større arrangementene dette semesteret
- Eventuelt ha avstemning/legge inn i budsjettet for hvert enkelt arrangement
- Avstemning:
- 4 for pizza på de fire store arrangementene
- 4+1 for pizza på Halloween og julebordet
- Straffepanting - hvem får pengene?
- Avstemning: pengene går til FU, 7 for, fem ikke til stede
- Medlemmer av FU som er for slitne til å hjelpe til med ryddingen. Kan være
demotiverende for andre?
- Ta det litt med skjønn, ta det opp ved behov

Sak 8 - Hva er greit å poste på gruppene til FU? UTSETTES
- Taes på neste møte

Sak 9 - Informasjon fra RU UTSETTES
- Lix (e-bok)
- Tillitsvalgtseminar
- 5 barer
Sak 10 - Førsteklassinger vorser på lesesalen
- Utløste alarm
- Vi har ikke gitt eksplisitt beskjed om at det ikke er lov
- Ta det litt med skjønn, informere om at det ikke er lov med vorsj/fest/nach uten at
det har gått gjennom FU
- Legger ved informasjon om å søke om støtte
- Elise poster på Facebook
Sak 11 - Helt Sikker lurer på hva det vil si å være en undergruppe av FU? UTSETTES
- Forpliktelser?
- Hva får vi av det?
- Hva får de?
Sak 12 - Bedkom skriftlig mandat UTSETTES
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 overfor Fagutvalget. Økonomien til Bedriftskomitéen
skal være styrt av Fagutvalget."
Sak 13 - Endring av navn
- Har fått inn mange forslag.
- Må være klart til allmøte
- Minimum tre i gruppen for dette
- Hvem kan gå igjennom?
Sak 14 - Makerspace
- Vestad orienterer
- Fagutvalget får en dedikert pult med hylleplass og slikt hvor man kan sitte og
jobbe fast mens resten av rommet kan brukes til makerspace
- Makerspacet er prinsipielt åpent fra 1600 på hverdager og ellers i helgene
- De som spør får kode til nøkkel
- Søker 16K til oppstart, og 5K som frie midler dette semesteret.
- Avstemning: 7 for, 5 ikke til stede

Eventuelt:
- Spillkveld med Helix 2. oktober

