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Fredag 05.04.13
Tid: 14:15 - 16:00
Sted: Studentrådssalen, Gløshaugen

Til stede:
Even
Stine
Kristina
Bjørnar (sekretær)

Siden sist
Kristina: Fått svar fra HF, som var oppklarende med tanke på
eksamensoppmeldinger. Problemet lå på individuelt nivå, altså manglende
obligatorisk aktivitet m.v. Lest NOKUT-rapport og LAOS-rapport.

Maria: Har avtalt møte med Katja i uken som kommer. Har sendt
Tekostartrapport til Katja.

Stine: Har lest LAOS-rapporten og NOKUT-rapporten. Avventet svar på
forespørsel om informasjonen rundt klage/begrunnelse gjennom Innsida.

Bjørnar: Har lest LAOS-rapport og reflektert litt rundt denne.

Even: Har lest både NOKUT- og LAOS-rapporten.

Saksliste
Maria skal i møte med Katja, noe som burde tas opp?

○ Prosjektevaluering LAOS
AltUnd utarbeidet et kort notat til Katja angående evaluering av
LAOS-kurset.

Sosialkveld for AltUnd dette semesteret
Det foreslås å gjennomføre sosialkveld snart, muligens neste uke. Det vil
doodles for å finne passende tidspunkt.
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AltUnds medlemmer på utgående kontrakt må til neste gang ta stilling til
hvorvidt de ønsker å søke forlengelse, eller om vi skal lyse ut nye
stillinger.

Til neste gang
Maria: Skal i møte med Katja. Skal følge opp Teknostartrapporten og få
noen tilbakemld. fra Ramberg og co. Starte å tenke på nytt prosjekt.
Blogge, siden hun ikke rakk det sist gang hun var blogger.

Kristina: Møte om HF - rekruttering.

Stine: Møte om HF - rekruttering. Avvente svar fra Innsida.

Even: Møte om HF - rekruttering.

Andreas:

Bjørnar: Fikse doodle for sosialkveld.

Sekretær til neste gang og ukens blogger:
Maria
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