Financien
:
Kenneth merkt op dat er letterlijk niets gebeurd is op vlak van financien, maar dat er
donderdag aanstaande de bankrekening overgezet wordt van het oud bestuur naar het
nieuw bestuur
Server
:
De servers zijn gemigreerd geweest, op die van het FK na. De wiki is tevens succesvol
overgezet van mediawiki naar dokuwiki.
Projecten
:
Alles gaat vlot
Enrolment : er is een deadline op 20 augustus dus dat komt later op de avond nog aan bod
(er zijn hiervoor ook FKvertegenwoordigers aanwezig in de kelder)n
Timo en Feli zijn druk bezig met hydra2.0 te maken voor iOS. Na het produceren van een
aantal mockups zijn ze net begonnen aan het effectief coden.
Grote brok: Manifest
→
vergadering
kort houden
Ander : kort goed, geen ruimte voor discussie
discussies online : heel langdradig of missen
dringende zaken eerst, minder dringend in tijd over
→
Conclusie: De expliciete tijdslimiet op discussie wordt geschrapt, maar men gaat algemeen
akkoord dat we het liever kort houden
→ De poging mo een vergadering onder 1 uur te houden wordt eveneens geschrapt
→
frequentie
: eerste week van de maand vergadering
Conclusie : Er valt altijd een vergadering in de eerste week van de maand. Als nodig kan er
een tussentijdse vergadering ingelast worden.
→
verloop vergadering
: Penningsysprojdiscussietriviaeventsrandom
Felix : Feedbacknabespreking(opt met informeel verschil) + events bij sys en proj (
aankodigingen samen)
Conclusie:
Feedback>Penning>Sysadmin>Projecten>Events>Discussie>Trivia>Vrij Moment
leden worden aangespoord om voor en na vergadering te praten (belangrijke dingen worden
liefst schriftelijk samengevat)
Discussiepunt
: eerst poging tot compromis, dan stemming indien geen compromis behaald
procontra discussie tot geen arg meer – compromis 
Conclusie: argumenten voorstellen,  compromis proberen bereiken,polsen of een stemming
een goed idee is> stemming ?
als duidelijk is dat er nog te veel onduidelijkheid is→ uitstellen (indien iedereen akkoord is)
(te vermijden)

mogelijke restultaten van een discussie zijn dus: niet stemmen (compromis/akkoord) –
stemmen  uitgestellen

stemming
: jeroen: stemming hakt knoop door ( meest relevante bestuurslid hakt knoop door
bij 5050)
2stemronden : iedereen → 66 %? nee> 66 bij bestuur
discussie
50 % meer iedereen : nee ? 50 % bij bestuur ? Nee ? → tiebreaker : meest relevante
bestuurslid beslist
ander : tegen 50
conclusie: Er is altijd een tweederde meerderheid nodig voor een beslissing, maar in de
tweede ronden tellen onthouding niet meeHet concept van tiebreakers gaan weg
Stemmingen gebeuren met handopsteking ( niet anoniem)
stemming : 3 onthouden, 1 tegen, 10 voor
trivia
discussies die niet op voorhand aangekondigd waren bespreken
probleem : mag niet volgens statuten + leden kunnen niet afkomen wegens niet interessant
terwijl uiteindelijk toch een interessante discussie
conclusie : De voorzitter beslist om een triviaonderdeel te verplaatsen naar de volgende
vergadering als dat nodig zou zijn (te weinig aanwezigen/meer bedenktijd nodig)

klachten over bestuursleden

Conclusie: verplaats het afzetten van een bestuurslid naar het begin van een vergadering,
het bestuurslid wordt gedemoveerd tot gewoon lid, en kan eventueel onmiddelijk geschorst
worden indien nodig.
overgang van bestuur
:
Een nieuw bestuurslid krijg inspraak van zodra hij verkozen is(dit is informeel, en houdt
vooral in dat zijn/haar stem telt als bestuurslid), hun functie is echter pas officieel vanaf het
nieuw academie jaar.

evalueren manifest:
november
Er wordt beslist om rond begin november het manifest te evalueren.
Bij het wijziging van statuten zou dezewijziging na enkele maand geevalueerd moeten
worden. Deze clausule zou ook aan de statuten toegevoegd moeten worden
discussies
voordelen va wiki: een mooi overzicht dat beschikbaar is voor iedereen
mails zijn optin
Conclusie:

samenvattingen komen op de wiki (eventueel met procontra) met eventueel links naar mails
Alle wiki puntjes worden overlopen in de vergadering
conclusie:
Samenvatting op de wiki, Discussie op vergadering, Argumenten whereever zolang ze op de
wiki terecht komen
volmachten
persoon A kan max 1 andere persoon B vertegenwoordigen op een vergadering. Het
volmacht is enkel geldig bij stemmingen, en moet op voorhand geverifieerd worden door een
bestuurslid.
Trello
Dit was eigenlijk niet een discussiepunt, maar Don merkt op dat hij Trello gebruikt voor
activiteiten
trivia
→ Felix merkt op dat ondanks de lange discussies, we nog steeds een toffe groep zijn. Stijn
gaat hier volmondig mee akkoord en complimenteert Jeroen op zijn doorzettingsvermogen
tijdens deze moeilijke vergadering.
→ er zijn teveel fruitvliegjes : Tom vindt dat we gewoon ‘onzen boel moeten opkuisen’,
Julien wilt een fruitvliegval kopen
→ Wout hoopt dat de volgende vergaderingen zonder geroep gebeuren
events
Don gaat de kalender publiek maken
het bezoek van RMS staat ingepland op 17 november
De volgorde van de events is vastegesteld
Er wordt nog gezocht naar lesgevers, onder andere voor de codehistory ,swift en Rustles
Feli en timo willen wel de swiftles geven en Don is bereid de rustles te geven.
Het manifest gaat aangepast worden en moet vervolgens nog eens goedgekeurd worden.

