Protokoll fra møte i LMU, 4.april 2017
Tilstede:

Studenter: Kathinka Nygaard (leder) og Siri Bull Karlsen
Ansatte: Geir Inge Lien og Marianne Schram
SiT- observatør: Kristin Færø

Forfall:

Studenter: Elise Finnanger, Line Roberg
Ansatte: Lene Bye Lorentzen og Eva Stai Brønstad
SP- observatør: Ronja Alfsdatter Riise

LMUsak 01/17: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes
LMUsak 02/17: DMMHs deltakelse i 17. maitog
Det er positivt at DMMH har anskaffet fane og vil stille opp i
borgertoget på 17. mai. LMU oppfordrer Linjeforeninga,
Studentparlamentet, Idrettslaget og andre
studentorganisasjoner til å få med så mange studenter som
mulig i toget. Ansatte må også oppfordres om å delta i toget.
Tiltaket må markedsføres og informasjon om møteplass
tidspunkt etc. må ut i god tid før 17. mai.

Presentasjon av DMMH fane. Kathinka (LMU-leder), Kristin (SiT-observatør),
Marianne (lærer) og Siri (LMU-medlem).

LMUsak 03/17: Deltakelse i spørreundersøkelse om rusvaner
LMU stiller seg positiv til å delta i kartlegging av studentenes
rusvaner og eventuelle problemer knyttet til dette, slik at en
bedre kan imøtekomme studenter med rusproblemer i
fremtiden. Det meldes tilbake til prosjektgruppen
(representanter fra studentpolitikken, studentfrivilligheten, SiT
og Kompetansesenter Rus-Midt-Norge som er veileder i
prosjektet) at spørreundersøkelsen kan sendes ut til studenter
ved DMMH.
LMUsak 04/17: Betalingsløsning i kantina
LMU ser på det som en fordel å ha mulighet til å gjøre småkjøp
i kantina med kontanter. Det er viktig å få til betalingsløsninger
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som kan redusere køen i kantina i lunsjtiden, men å gå helt
bort fra muligheten til å benytte kontanter vil trolig redusere
omsetningen på småsalg, som for eksempel kaffe. Det er en
høyere terskel for småkjøp dersom en må benytte
betalingskort.
LMUsak 05/17: Navneforslag til de ulike rommene i kantina
LMU foreslår å vente med innhenting av navneforslag til etter
at den nye kantina er tatt i bruk. Det vil være enklere å finne
egnede navn når en ser de ulike områdene i bruk. Tema fra for
eksempel barnelitteratur eller andre relevante områder innen
barn/barnehage kan være et forslag til utgangspunkt for å
finne navn til områdene.
LMU foreslår å lage et opplegg for innsamling av navneforslag,
eller tema til navn, i den nye kantina. Studentparlamentet
forespørres om de kan opprette en navnegruppe som ser på
navneforslagene og tar en avgjørelse. Offentliggjøring av
navnene kan kombineres med et åpningsarrangement med
kake etc. i kantina litt utpå høsten.
LMUsak 06/17: Eventuelt
-

Det bør settes strømtårn eller strømkabler til rom 231, 1615
og 1616.
Det bør være mulig å låne Mac-overganger på biblioteket,
slik at de som vil benytte egen maskin til presentasjoner
kan gjøre det, selv om de ikke har egen overgang.

Geir Inge Lien
saksbehandler i LMU
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