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Mandag 20.01.14
Tid: 14:30 - 16:15
Sted: Møterom Uniped, Realfagbygget, Gløshaugen

Til stede:

Bjørnar, Maria, Kristina, Andreas, Even

Siden sist

Bjørnar: Har skrevet på årsrapporten. Har lagt opp ny side for
møtereferater på bloggen, har arkivert refferater fra 2013. Rettet opp i
utdatert informasjon på bloggen.

Maria: Pratet med Stine som har oppdatert henne om hvordan hun ligger
an med årsrapporten

Kristina: Har booket stand den 6. februar. Har begynt å planlegge prosjekt.
Korrekturlest årsrapporten

Even: Har skrevet i årsrapporten. Jobbet med å planlegge standen. Jobbet
med design.

Andreas: Har jobbet med prosjekt om opplæring i forskningsmetoder før
forprosjekt.

Saksliste
AltUnd: motto, hva vil vi ha på banner/logo
Skal vi ha et nytt motto? Flere alternativer diskuteres.
Opplæring i forskningsmetoder.
Kaffe til Stand. Even fikser praktiske ting.

Til neste gang
Alle: Forberede det de har lyst til å diskutere med uniped. Diskuterer neste
uke hva vi vil bruke møtet til.
Stine: Skrive årsrapport.
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Andreas: Snakke med Dingsøyr og Downing om hva de tenker om
forprosjektet.
Bjørnar: Lese gjennom og ferdigstille årsapporten sammen med Maria.
Maria: Lese gjennom og ferdigstille årsrapporten sammen med Bjørnar.
Trym: EiT
Kristina: Fortsette å bygge ut en arbeidsplan for prosjektet.
Even: Jobbe videre med stand. Finne prosjekt.

Sekretær til neste gang og ukens blogger:
Blogger: Andreas - Forkurs
Sekretær: Maria
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