Referat, TSU møte 7
torsdag, den 1. mars 2012, klokken 1415 – 1600, møterom i administrasjonen

Følgende møtte: Daniel (leder), Geir (nestleder), Kim (internasjonalt ansv.), Jon
(informasjonsansvarlig), Johannes (fadderansv. t.o.m. sak 12.3.15), Kjell, Ida,
Andreas (vara med for Hans Petter).
Stilte ikke: Hans Petter, Børge.

12.9.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Tilføyelser: JÅB og utveksling.
Godkjent.
12.3

Aktuelle saker
12.3.1

Exfac- saken/ Tegn og fortolkning: Kim og Kjell informerer

Fakultetet er enig med TSU om at det må til en ny ExFac for ReSa.
Det jobbes for erstatningspensum fom. høsten 2012, og videre jobbes
det med revidering av faget.

12.3.10

Arrangement for tillitsvalgte på TF: Geir informerer.

Vi skal få en inspirasjonssamling med tillitsvalgte.

12.3.11

Studentarrangement for RESA- studentene. Kim
informerer.

18.april blir det ReSa-arr. Diskutere framtiden til faget.
Innledning, grupper med bahleor og master diskuterer og samtalle i
plenum

12.3.14

Budsjett / Daniels bankbesøk og Brønnøysundregistrene.

TSU registreres i Brønnysundregistrene ved å bruke fødselsnummer. Vi får bedre
tilgang til bank så fort Brønnøysund har fått sitt, og vi har fått Org.nr..

12.3.15

HF- TF konferansen: Daniel informerer.

Alle i TSU må bidra. 1000 flyers skal deles ut. Invitasjon går ut i morgen..

12.3.16

Gjennomgang av årshjul.

Etter møtet går det ut et utkast til årshjul. Alle er med og fyller inn i dette på neste
møte.

12.3.17

Stillingsbeskrivelse informasjonsansvarlig

Utsettes til neste møte.

12.5

Kort inforunde
12.5.2

Johannes: Fakultetsstyre

Orientering på bakgrunn av Fakultetsstyrets eget referat.

Eventuelt:
Fakultetskontaktsmøte om fadderordning / JJ. Orientert.

Ny dato for temakveld (18.april erstattes med ReSa-arr)
Vedtak: Quizkveld 9.mai erstattes av Temakveld.

Utveksling: avtale med et universitet i NY. Daniel som leder og KIM som
infoansvarlig, drar sammen med dekanatet, stipendiater, i slutten av mai.
Støttes av TSU.

JÅB: v/ Ida og Kjell.
Mange er klar for å dra i gang, 8 stk. Sosial arr.komm.
Tidligere var det et sted i kjelleren. Kan man ha et sted som er både forelesningssal
og bardisk (U40). Det er ønskelig med et eget tilholdssted, ikke i kantinen.
Alternativ til Chateu Neuf.
Initiativtakerne ønsker å møte TSU. Representanter fra gruppa er en "satt gjeng" og
TSU møter mandag for kake og møte.
Kan midler fra rekrutteringsprosjektet bidra til gjenfødselen a JÅB?
Det viktigste et tilholdssted. Viktig for rekruttering.

Semesterfest:
Geir, Kjell, Ida, samt nye JÅB er arbeidskommite for Semesterfesten 30.mars.

Neste gang:
Helaften for styret.

