REFERAT AFUMØTE 4/9 2008
Tilstede: Eirik, Thomas, Maria, Håkon, Benedicte og Iselin (Første del av møtet).
Sak 1: Dugnad på kjøkkenet
Det er åpenbart at det trengs en opprydning på kjøkkenet som er tilknyttet
lesesalen i kjelleren. Vi møtes til dugnad torsdag 11. september kl. 16.00.
Iselin tar ansvar for å henge opp lapper om dette, og Eirik sørger for kluter,
vaskemidler etc.
Sak 2: Sosialt arrangement i høst
Alle var enige i at vi vil arrangere en spillkveld. Etter noe diskusjon kom vi frem
til følgende tidspunkt: Mandag 22. september kl. 18.00. Håkon lager
informasjonsplakater og henger disse opp.
Sak 3: Felles pengekasse med penger til kjøp av kaffepulver til kaffetrakteren?
Mange drikker kaffe her på lesesalen, og det har kommet forslag om en slags
fellespott for innkjøp av kaffe til felles bruk. Det ble vedtatt at Thomas er
“kaffeansvarlig”, d.v.s. han har ansvar for å lage en ordning for innbetaling
av kaffepenger og innkjøp av kaffe. Det skal selvsagt være frivillig å delta i
denne ordningen.
Sak 4: Diverse ansvarsfordeling
Webansvarlig for AFUs websider
Eirik tar hovedansvaret i kraft av å være AFUs leder. I tillegg vil Håkon bli
gitt tilgang, han vil være admin.
Avfallsansvarlig på felleskjøkkenet i kjelleren
Iselin meldte seg frivillig, og har dermed ansvar for å sørge for at
avfallet blir riktig sortert og tømt.
Sak 5: Rutine for tilbakemelding på eposthenvendelser til AFU
Eirik sørger for at det blir gitt tilbakemelding på henvendelser til AFU, enten
ved at han gjør det selv eller delegerer det videre til en annen i utvalget.

Sak 6: Hvem skal ha administrasjonrettigheter til AFUs epostliste?
Eirik (leder) skal ha administrasjonrettighetene til listen.
Sak 7: Skal AFU bytte fra sin nåværende bank til Cultura?
Det har blitt fremmet forslag om å bytte bank. Saken utsettes til neste møte,
der Thomas vil legge frem saken.
Eventuelt:
Tskjorter for instituttet
Saken utsettes
Retningslinjer for tildeling av fast lesesalsplass på ITA
AFU vedtok å legge følgende punkt til de nåværende retingslinjene:
Søkere som ikke allerede har fast lesesalsplass et annet sted ved universitetet,
skal prioriteres foran søkere som har annen plass. Dette punktet tas med som
ett punkt i en helhetlig vurdering av søkerne når lesesalsplassene skal
fordeles.
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