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REFERAT FRA H-BARMØTE 1. FEBRUAR 2007
Sted: Kantinen, IFT.
Saksliste:
– Gjennomgang av nye rutiner.
– Dugnad
– T-skjorter
– Internfest
– Eventuelt

1. Gjennomgang av nye rutiner
Tidligvakt, med ansvar for nøklene, skal alltid hente denne slik at man har mulighet til å
vaske glass selv om det er quizdag. Det er for tiden kun én nøkkel som ligger i
ekspedisjonen. For at Fredagsklubben ikke skal risikere å bli stående uten nøkkel, må den
som henter nøkkelen skrive opp mobilnummer på listen. Det kom forslag om at også
barnøkkelen skal ligge inne hos Gjert slik at man kun har én person å forholde seg til når
man skal hente nøklene. Dette vil bli forsøkt gjennomført. Lene mente man kunne løse
problemet ved å lage en ekstra nøkkel. Styret tar stilling til saken.
Fredagsklubben har sagt ja til å vaske gulvet, men de dagene de ikke er der skal
tidligvakten vaske gulvet når de kommer. Derfor må disse være der minst 15 min. før
åpning.
Kassen skal telles opp både før åpning og etter stenging. Det er også fint om
Fredagsklubben teller. Det ble påpekt at det er behov for ekstra veksel ved arrangementer
som terningpris etc. Lene har tatt på seg oppgaven med å kontrollere at det til en hver tid
er tilstrekkelig med mynt i kassen.
Samme tabbeliste gjelder for én måned av gangen (fra 16. til 16.). Man glemte i midlertid
å påpeke at det er kun Mikael som kan slette gjeld. H-bar sitt kontonummer er:
52020603321.

Ingen kan lenger forsyne seg selv. Det vil si at man må stå i kø slik som andre bargjester.
Lene informerte om rutiner ved tilfeller som berusede gjester og brann. På grunn av
endringer på bakrommet skal branninstruksen revideres.
Det ble oppfordret til å la yttertøy henge på klesstativet ute i gangen.
2. Dugnad
Det ble bestemt at det skal holdes dugnad helgen 3.-4. mars. Vi har nå fått lov til å fjerne
lettveggen. Utover dette er det ønskelig å male hyllen bak baren, bardisken og gulvet.
Instituttet har lovet penger til dette så lenge baren selv utfører arbeidet. Man må også

finne en løsning for å få festet bardisken. I forbindelse med at veggen fjernes foreslo
Ingjald å lage en boks for en eventuell prosjektor. Denne skal festes på det som blir igjen
av lettveggen. Lerretet skal, om mulig, festes i wiren på andre siden av rommet. Det ble
sagt at man kunne ha logoen på baksiden av lerretet slik at man kunne snu dette ved
behov.
Ellers ble møblering etter ombygning diskutert. Skal man skaffe benker, eventuelt lage de
selv? Skal sofaen fortsatt så der etter at veggen er fjernet? Firkantede bor?
Innspill om å male Twister på gulvet fikk ikke vesentlig bifall, og vil derfor ikke bli
gjennomført i denne omgang
3. T-skjorter
Ansatte får T-skjorten til 100 kr. T-skjortene som skal selges kommer til å koste 150 kr.
4. Internfest
Rydding vil bli avgjort ved loddtrekning.
5. Eventuelt
Beate kom med forslag om at bordet nærmest bardisken skal reserveres de som skal ha
quizen. Dermed slipper man at det er overfylt bak baren. Det vil bli laget et skilt.
Ingjald informerte om NFK (Norske fysikkstudenters konferanse) som arrangeres i
Trondheim 16.-18. mars.
Livar informerte om infomøtet til IAESTE.
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