
Referat:  

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

 

 

 

Medlemmer til stede: 

Åsil Bøthun 

Johan Sandborg (for Eamon O’Kane) 

Linda Løvold 

Heine Bringe 

Bjarte Bjørkum 

 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Innkalling og dagsorden godkjent. 

 

II Referat fra BU/M61,25. januar 2022 

Referat godkjent. 

 

III Saker 

BU/M61 1/22  Omgjøring av Rom61 fra prosjektrom til ikke-bookbart visningsrom. 

BU/M61 2/22  HMS-sak: Klager på støy og luft i 2. og 4. etasje, studentareal. 

BU/M61 3/22  Ny plassering av Rom61 ved nybygg GA.  

 

 

 

 

4/22 Restrukturering av brukerutvalget 

Møte 2/22 

REFERAT i Brukerutvalget Møllendalsveien 61 

Tirsdag 15. mars kl. 13:00 – 14:00 



Ad hoc utvalg. Evaluering av bygget: Til styret at BU var kommet for å bli. Brukerne er sentrale i 

bruken av bygget. Linda Lien ledet utvalget fra start. Ikke alle fakulteter har dette. Men vi har. På GA 

er det instituttleder leder i utvalget (delegert til nestleder). Vanskelig at prodekan skal lede et utvalg 

når vedkommende vil sitte i vedtaksorganer som kan jobbe mot utvalget. Instituttene skal lede 

utvalget med rotasjon. Bred støtte i utvalget. Harmonisering av utvalgene M61 og GA. Rotasjon på 

leder og medlemmer må vektlegges i saken som går til styret. Sammensetning blir den samme, men 

instituttleder/delegert. Brukerutvalget bifaller forslaget.  

- Foreslå tiltak som bidrar til bedre trivsel og orden i lokalene. 

- Fremdriftsstatus på alle saker legges fram i alle møter. 

 

5/22 Arealfordeling Øvre hall mellom KA og Design 

Brukerutvalget bifaller forslaget. Systemet kan ikke gjelde ved store utstillinger. Instituttene har full 

råderett over sin halvdel. Gjelder fra høst 22. Punkt 2 sløyfes. Hallen deles kun i to. 

 

6/22 

Brukerutvalget bifaller forslaget om å utsette omstruktureringen til etter 21. november. Utstillingen i 

nedre hall skal ikke gå på bekostning av undervisningsarealene. Nedre hall kan brukes foran 

undervisningsarealene. Gesimsen i 2. etg kan også brukes. Det er ganske voldsomt å reservere to og 

en halv måned, men dette er prisen vi betaler for et samarbeid med Bergen Assembly. Bruken av 

nedre hall må avpasses til vanlig undervisningspraksis. 

 

7/22 

Brukerutvalget går inn for at rommet brukes til lager for leire, gips og algenat. Vi håper å kunne 

fjerne containeren. 

 

Eventuelt: Where do we meet? Bifalles. 

Status på sakene som er tatt opp. 

 

Papirdispensere på kjøkken. Ønsker flere sølvtraller.  

 

Effektivisere avbooking av rom: Send ut melding om at man må bli flinkere til å avbestille rom hvis 

man ikke bruker dem. Eli bør sende ut. Bjarte snakker med Eli. Rebecca kan sende ut melding om 

avbookinger. 



- Økt tilgang på utsalgssteder:  

 Heine: Ansatt stud-asser på nesten alle verkstedene, inkl materialsalg. Hvis Heine får 

tilbakemelding fra studenter om hvilke utsalg det gjelder, skal han kunne ordne det. På sikt vil maleri, 

performance og gips få bemanning. Man ønsker utvidede åpningstider. 


