
SAKSLISTE torsdag 17.03.2011

Oppmøtte:
Ingrid
Marte
Marius
Bjørnar

Siden sist

• Hva har vi gjort?
Bjørnar: Siden sist har jeg sendt mail til studentrådene på IME og NT om ledige stillinger
i AltUnd. Jeg har også sendt over resultatene fra strykemner-kartleggingen til IME og NT
med oppfordring om tilbakemelding.

Marius: Har sendt mail og forespurt om lister å sende ut stillingsannonsen til. Har sett
litt på Universell og hva de jobber med, og håper på en samtale med disse. Har
utarbeidet en liste over saker jeg vil ta opp med dem.

Ingrid: Har sendt ut mail til AB-fakultetet om stillingen. Fått svar fra én som er litt
interessert. Spørsmål om bl.a. bindingstid. Ikke hørt noe mer etter det.

Katja: Har purret på KVASS-undersøkelse blant ansatte.

Marte: Har endret utlysningen på bloggen. Jobber ellers med Innsida 2.0.

• Hva har skjedd på bloggen?

Oppdatering av stillingsutlysning.

Saksliste:

Rekruttering
Det produseres plakater og henges rundt om kring. Ingrid er designer.
Katja sender mail til Dagfinn om å legge det ut på nytt.
Marte sender ut stillingsannonsen til maillisten til Campusbesøk.

Nytt møte med Uniped
Katja tar kontakt med Alex Strømme.

Siste møte for semesteret
5. mai.

Økonomiansvarlig
Katja er ny økonomiansvarlig.

Kvass-seminar
Randi drar på seminar den 29. mars i stedet for Katja.

Til neste gang



• Hva skal vi gjøre?
Marte: Purre på lesesal-app-folka. Og spamme.
Katja: Innsida-melding. Sende mail og avtale med Uniped. Informere Randi om KVASS.
Sende mail til Jannike og informere om Randi.
Ingrid: Stillingsannonse på Fjesboka, høre med Kari om plakattrykking. Spørre Ingvild
om hun vil sende til Tekna. Lage plakat. Sende mail Grete om Katja som ny økonomisjef.
Marius: Ta kontakt med Universell. Legge ut stillingsannonsen på FB.
Bjørnar: Ta kontakt med media ang. strykemner.

• Hva skal inn på bloggen?
Stillingsannonsen ligger fortsatt øverst.

• Sekretær
Marte


