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1 Forsentkomming

• Vet man om forsentkomming, si fra s̊a fort som mulig.

• Kommer man mer enn 1 time for sent m̊a man si fra til Trond.

• Mer enn 15 minutter er uakseptabelt uten gyldig grunn.

• Gjentatt forsentkomming er uakseptabelt.

• Blir man mer enn 15 minutter for sen, m̊a man ta med kake til neste møte.

2 Beslutningsprosessen

• Beslutninger som ang̊ar hele gruppa skal tas ved flertallsavgjørelser, men
alle er ikke nødt til å være til stede for at beslutninger skal tas. Er ikke
flertallet enige om en avgjørelse m̊a man diskutere til man blir enige, evt
søke hjelp hvis man ikke kommer noen vei.

• Personer som har meldt fra p̊a forh̊and om fravær skal f̊a være med p̊a
avgjørelser som tas mens de er fraværende dersom deres stemme kan endre
resultatet av avstemningen.

• Vi skal g̊a en runde gjennom alle som er til stede og sjekke at alle har sagt
sin mening om saken før avgjørelsen tas.

• N̊ar beslutninger er tatt skal de skrives ned i dagens gruppelogg, slik at
det ikke blir misforst̊aelser om hva vi har blitt enige om.

• Man kan mene hva de vil og argumentere i beslutningsprosessen, men s̊a
snart en beslutning er tatt skal alle arbeide mot det m̊alet, uavhengig av
hva de mener om det.

• Mulig å etterprøve en beslutning om det viser seg at den ikke fungerer.
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3 Mål

• Skal gjøre det s̊a bra som mulig.

4 Gruppelogg

• Vi skal samles p̊a slutten av dagen for å skrive gruppelogg. Renskriving
skal g̊a p̊a rundgang, etter rekkefølgen under.

• Vedkommende skal ogs̊a være hovedreferent, og skal levere inn referatet
innen kl. 23.00 samme dag.

– Andreas

– Ingvild

– Eivind

– Hamid

– Tiril

– Eirik

5 Tilbakemeldinger

• Vi skal kunne ta imot og gi konstruktive tilbakemeldinger.

• B̊ade skriftlige og muntlige tilbakemeldinger skal godtas.

6 Tekniske løsninger

• Alle skal benytte de tekniske løsningene vi har blitt enige om.

– LATEX

– SVN

– E-postliste (eit10mia3@list.stud.ntnu.no)

– Wiki

7 Arbeidsforpliktelse

• Alle forplikter seg til å jobbe med oppgavene de har blitt tildelt.

• Om man sliter med oppgavene, spør de andre i gruppa om hjelp.

• Alle skal st̊a inne for det vi gjør.
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8 Dagsplan

Første kvarteret Fastsette, prioritere og fordele oppgaver, fordele arbeids-
grupper og planlegge dagens arbeid.

Lunsj Felles lunsj med diskusjon av dagen s̊a langt.

Siste kvarteret Oppsummering av dagen med skriving av gruppelogg og fordel-
ing av arbeid til neste gang.

3


