Fagutvalget ved Institutt for informatikk
Saksliste for styremøte den 25. april 2017 kl 08:15 på AWK
Tilstede: Eskil Schjølberg, Jeanette Kirkerud, Anna Maria Bukalska, Tor Jan Derek Berstad,
Sivert Frang Lunsæter, Emir Zamwa, Nikolas Papaioannou
Fraværende: Martine Hillevi Solberg, Håkon Salomonsen Møller.

Formaliteter
Sak 53/2017: Godkjenning av dagsorden
Sak 54/2017: Godkjenning av referat

Orienteringssaker
Sak 55/2017: Møter og gjort siden sist
●
●
●

●

●

Påskeferie :)
Foreningsfesten
○ Emir misforstod, skulle ofre seg
KK
○ Bofh grupper - FUI-mail spam
■ Opprettet grupper, dette er for at gruppeledere kun skal ha tilgang til
sine kurs
○ Nytt skjema
■ Må få ferdig snart
Referater
○ Hva er lagt ut?
■ høst og vår 15 er klar
○ Hva er klart?
○ Hva gjenstår?
Sosialt
○ Alt i orden mtp hytteturen, 12.-14. Mai?
■ Hvor mange sengeplasser?
● 17 sengeplasser
■ Vi må invitere ex-medlemmer
● Inviterer fra de to siste semestrene, førstemann til mølla
● Fikse påmeldingsskjema

■

Bruke ifisnap sin konto på hytteturen? PR!
● Kan være fint for å vise hva fui gjør.

Vedtakssaker
Sak 56/2017: Studentrepresentanter til emnekomiteer i nye 1060 og
3190
●

“Introduksjon til OS og datakommunikasjon” og “Datakommunikasjon”
○ Trenger studentrepresentant til komiteer i 1060 og 3190, Nikolas stiller

Diskusjonssaker
Sak 56/2017: FUIs facebookside
●

Til nå bruker vi FUIs facebookside ganske sjeldent og nesten bare til:
○ KK
○ Bokskap
○ Egne arrangementer (INF1000 seminar)
○ Diverse meldinger fra Admin (sjeldent)
Skal ikke være partisk

●

●

●

I tillegg synes vi det er viktig å være nøytrale i forbindelse med valg, politikk, og vi
reklamerer ikke for bedrifter.
○ Preben har oppfordret til å stemme.
Samtidig som vi fortsetter med dette, hva synes dere om å legge ut facebookstatuser om
andre ting, forbundet med IFI-studenter og studentengasjement, for eksempel:
○ Oppfordre til å stemme i studentvalget, for eksempel ved å dele Hans Petter sin
status
○ Dele artikler hvor IFI studenter har gjort noe spennende, for eksempel Mikro robot
■ Haakon snakket om en bloggdel, den kan benyttes.
○ Ønske studenter lykke til med masterinnlevering eller eksamen
■ Alle er for dette
○ Har dere andre eksempler/forslag?
■ Ønske velkommen ved studiestart
○ Vi har 470 følgere
○ Skal ikke være for strenge
Jeg mener at FUI har et PR-problem når så mange på IFI ikke vet hvem vi er, og ganske få
møter opp på genfors/allmøte, og tror mer synlighet på facebook kan hjelpe her. Samtidig
er det viktig å ikke bli for “spammy”. Vi legger nå ut noe 1-2 ganger per mnd, jeg mener vi
kan fint gå opp til 1-2 ganger i uka uten at det er problematisk, men det er selvfølgelig
viktigere hva vi legger ut enn antallet.

○

Må bli assosiert med noe annet enn bare bokskap

Oppsummering
Sak 57/2017: Eventuelt
●

Programrådsmøte i morgen (onsdag) , PROSA, noen som vil/kan?
○ Det er 1415-1530, 9 etg
○ Snakke om masterprogrammet
○ Mail til oss og prognet
○ Må satse på at noen fra prognett stiller
○ Nikolas skal se om han får tid.

Sak 58/2017: Avslutningsvis
●

Hva skal vi gjøre til neste gang?
○ Må finne ut om folk kan låne bil
○ Hvis ikke må vi leie buss
○ Skal skrive ferdig rapport i KK, må få lagt ut skjema
○ Liten informasjonsting
■ IFI vil ikke bruke slack, da alt går gjennom USA
■ Tester noe med egne servere
■ Kommer til å koste oss 1000kr i året
■ Få tilgang til nytt skjema, holder på med at annet nytt skjema

