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SAKSLISTE: 

1. Vil KMD overta sofaer fra Læringslab på MCB? (se vedlagte bilder) 

2.  

Oppfølgingssaker: 

i. Lysforhold for studenter i første etasje under hullet fra Øvre hall. Sikkerhetsnettet 

lager rare mønstre på arbeidsplassen – status 

ii. Reorganisering av administrasjonen i 3. etasje for å bedre grensesnitt mot 

studenter og gjøre arbeidsforholdene jevnt over bedre – status  

iii. Evaluering av skilting – status 

iv. Ombygging av 4. etasje – status 

v. Flytting av risograf – status 

vi. Amåkk studentbar - veien videre – besluttet status 

vii. Forslag fra Light and Colour Group (LCG) om å foliere døren til Rom61 

oransje – bestilt 

viii. Forslag til indretning af lokale til fokusområdet performance/tidsbasert kunst 

påM61 - 4.etage. i det nuværende PC-lab status 

ix. Akustisk behandling av Knut Knaus. Ubehagelig med ekko mellom gulv og tak for 

taler. Ubehagelig ekko mellom vegger- status 

3. Eventuelt 

REFERAT: 

Til stede: Rick, Maud, Johan, Eamon, Bente, Gabriel, Bjarte, Ørjan, Eli-Kirstin 

1. Sofa: Vi tar imot sofaen, og setter den ved Resepsjonen foreløpig. Etter hvert kan det hende den kan 

flyttes til Amåkk studentbar. 

2. Oppfølgingssaker 

i. Arbeidet med flytting av lampe og utredning av lysforhold er bestilt. Venter på at LOS-elektro 

setter i gang. Bjarte følger opp. 

ii. Ledelsen er positiv. Må legges fram for styret. Må forankres blant administrasjonsansatte som 

sitter i 3. etasje. 

iii. Ashley er tilbake fra Oslo. Evalueringen kan nå forhåpentligvis begynne. Ashley har gått 

gjennom det og vil komme med en presentasjon. 

iv. Kunst har laget et forslag som skal kunne ivareta både alle studenter, PhD-er og vitenskapelig 

ansatte. Design må også gjøre en tilsvarende planlegging for sine studenter. Deretter 

presenteres forslaget for Statsbygg. Kostnad for forprosjekt bør legges fram for styret. Bjarte 

hører med Statsbygg Vest hvor detaljert de vil at forslaget vårt skal være. 

v. Samme status 

vi. Amåkk: KSU-leder har fått info om Amåkk. KSU har tatt det opp og alle fagutvalgene stiller seg 

bak. De ser etter studenter som kan bidra i prosessen. Kan være greit å opprette en Amåkk-

studentgruppe med representanter fra både kunst og design. Statsbygg må mer på banen. Vil ta 



det opp når Meindert er tilbake på arbeid. Studentene vil ha dette stedet som et sted de kan 

samles og spise.  

vii. Foliering er bestilt. Matt folie som blir laminert. 

viii. PC-lab til performance: Liten stemning i fagstab for å gjøre den til performancerom. 

Performance vil få gode lokaler I Møllendalsbakken 11 fra høsten av. Vi bør likevel diskutere 

annen bruk av rommet hvis maskinene er lite brukt. Vi har fått en rapport fra Arthur. 

ix. Venter på svar fra akustiker om Knut Knaus. 

3. Eventuelt 

a.  


