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Til stede: Johan Sandborg (for Eamon), Linda Løvold, Heine Bringe, Åsil Bøthun, Bjarte Bjørkum.  

 

 

 

Medlemmer til stede: 

Frans Jacobi 

Linda Løvvold 

Svein-Petter Knudsen 

Chloë Lewis 

Mona Larsen (observatør) 

Bjarte Bjørkum 

 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Innkalling og dagsorden godkjent. 

 

II Referat fra BU/M61, 3. mai 2022 

Referat godkjent. 

 

III Saker 

BU/M61 9/22  Status i brukerutvalgssaker 

BU/M61 10/22 Regler for rydding, lagring og avhending 

BU/M61 11/22 Revitalisering av minikjøkken 

BU/M61 12/22 Møllendalsbakken 11 – status og oversikt 

BU/M61 13/22 Orientering om Bergen Assemblys utstilling 8.9 – 6.11. 

BU/M61 14/22 Rom 61 – disponering høsten 2022. 

 

Møte 4/22 

REFERAT fra møte i Brukerutvalget Møllendalsveien 61 

Tirsdag 14. juni 2022 kl. 13:00 – 14:00 



IV  Eventuelt 

 

BU/M61 9/22  Status i brukerutvalgssaker 

Å gå gjennom alle saker brukerutvalget har tatt opp gjennom årene vil ta lang tid. Vi foreslår 
at medlemmene i brukerutvalget leser seg opp på dokumentet med saker, og spiller inn på 
forhånd hva de vil ta opp. I dette møtet var vi innom disse to sakene: 

- Hvitt tak som klimatiltak. Forespørsel er sendt til SBV om prisestimat og 

gjennomføringsmulighet. KA mener prosjektet er et viktig innlegg i en generell 

klimadebatt fra kunstarenaen.  

- Ombygging 4. etasje: Stoppet på grunn av GA nybygg. Vi bør likevel se på situasjonen 

for studenter og fagstab kontinuerlig. Forslaget om ombygging i 4. henger sammen 

med ønske om å få plass til alle stipendiatene på huset, men også flere HMS-saker 

som handler om støy, lys og ventilasjon. Det er uheldig at tiltak for å bøte på dette 

også settes på vent. 

 

 

BU/M61 10/22 Regler for rydding, lagring og avhending  

 

Brukerutvalget godkjenner reglene. Viktig at disse reglene kommuniseres i linje, slik at alle 

blir gjort oppmerksom på hva slags ansvar de har. Påminning om regler sendes studentene 

regelmessig.  

 

BU/M61 11/22 Revitalisering av minikjøkken 

Brukeruvalget støtter forslaget om å revitalisere kjøkken, men ber også om at det 
etableres en instans som tar ansvar for å holde kjøkken ved like. 

BU/M61 12/22 Møllendalsbakken 11 – status og oversikt 

 

Frans orienterte. Manglende studioer for kunststab i M61 har gjort at de har fått midlertidig 

plass i MB11. Nå skal flere ph.d.-er skal ha plass. Til tross for at det også er mangel på BA og 

MA studioer, kan ikke BA og MA-studenter bruke MB11 fra høsten, med unntak av studenter 

som har krav på spesiell skjerming. Mona, Frans og Bjarte tar en runde i Møllendalsbakken 11 

der oppe neste uke og ser hvordan vi kan utnytte arealene bedre. Dagens situasjon bunner i 

at halvpartene av rommene ikke var i bruk ved studiestart høsten 21. 

 

BU/M61 13/22 Orientering om Bergen Assemblys utstilling 8.9 – 6.11. 

 



Henvendelse fra Bergen Assembly om utstilling i M61 kom for to år siden. Nedre hall åpner 8. 

september og står fram til 1. november. Design syns det er rart å legge beslag på nedre hall 

så lenge, siden arealet skal brukes av både kunst og design til presentasjon fra både 

studenter og ansatte. Utstillingen er nødt til å stå hele perioden Bergen Assembly varer. 

Avtalen med Bergen Assembly er godkjent av ledelsen. Deler av utstillingen er laget i 

samarbeid med kunststudenter. 

 

BU/M61 14/22 Rom 61 – disponering høsten 2022. 

 
Rom 61 brukes likevel ikke av Bergen Assembly. BU godkjenner at rommet går tilbake som 
visningsrom med umiddelbar virkning. 

 

EVENTUELT 

 

- Studenter synes det mangler lager for store malerier. Bjarte sier de kan høre med 

Maleri om lagring i malerilager, eller i Tegnesal 2. 

 

- Sveinungs Unneland ber om at en romkonstruksjon i prosjektet STUDIO(studio) kan 

stå i hagen foran huset fra september til november. Prosjektet er et samarbeid med 

BAS. Brukerutvalget mener dette kan la seg gjøre. Må utarbeide risikoanalyse og 

varsle Statsbygg. 

 

 

- BA3-studenter ønsker å la verk fra avgangsutstillingen bli hengende/stående. 

Brukerutvalget behandler dette som en prinsippsak og konkluderer med at man ikke 

skal bruke funksjonelle områder som lager. Det å ta ned et verk skal inngå som en del 

av utstillingspraksisen, og fakultetet bør ha en politikk på tabula rasa av arealene sine 

ved slutten av hvert studieår.  

 


