Introduksjon og oversikt
Offentlig wiki
Denne wikien er et pågående arbeid for å offentliggjøre nåværende Cybernetisk Selskabs internwiki,
for så å fordele resterende innhold i egne områder for hver gruppe.
Bruk gjerne #generelt som diskusjonspunkt, innspill og andre kommentarer.

Bli aktiv@cyb.no

Prat på cybernetisk.
slack.com

Ofte stilte spørsmål

Trenger du mer hjelp?

Hva er forskjellen på CYB
og Escape?

Still spørsmål på CYBs
Slack

Bli intern i foreningen

Andre ressurser
Inkluder lenker til relevante
eksterne nettsteder og
tjenester.
Legg til annen nyttig
informasjon.

Videre arbeid med åpen wiki
Flytt vervsider – Ta Vervoversikt over hit, og tilpass for offentlig publisering
Barsjef – Gjennomgå siden for å flytte ev. innhold ikke relatert til selve vervet Isak Forstrøm
Fyksen
Gjør kort ROS-analyse – Hvilke farer er det i å åpne deler av wikien? Må vi begrense historien?
Hva mer? Hva er privat? Hvordan skille hovedstyremøter som er sensitive fra andre ting?
Enkle oppstartslenker – Lenke til G Suite, internsystemet, Slack, økonomi, osv.

Bla etter emne
1. A-F
agenda
aktivitet
archive
arrangement
bar
dalje
daljer
drift
ekstern
escape
2. G-O
galla
gallakomitéen
historie

Nylig oppdaterte artikler
Retningslinjer for slack
Nov 09, 2021 • updated by Gyda Sæter • view
change
Velkommen til CYB!
Sep 28, 2021 • updated by Lise Wåsjø • view
change
2021-09-06 Arrangementmøte/Gallamøte
Aug 25, 2021 • updated by Martin Heggem • view
change
2021-09-06 Arrangementmøte/Gallamøte
Aug 25, 2021 • updated by Nikolas Papaioannou • v
iew change
Innkalling til generalforsamling 23. mai 2019
May 16, 2021 • updated by Mats Astrup Schjølberg
• view change

inprogress
intern
kommende
medalje
møte
nyttig
organisasjon
3. P-S
prosedyre
rapport
rapporter
referat
retningslinjer
rutine
rutiner
samleside
semesterberetning
slack
4. T-Z
tillitsverv
tradisjon
vedtekter
verv
vervraport
vervrapport
visible_on_dashboard
wiki

Prosedyrer for håndtering av overtredelser og
uønsket atferd
Mar 23, 2021 • updated by Martin Heggem • view
change
Smittevernstiltak
Oct 28, 2020 • updated by Boye Molteberg • view
change
Smittevernstiltak
Oct 23, 2020 • updated by Nikolas Martin • view
change
Vaskerutiner ved stenging av bar
Oct 08, 2020 • updated by Boye Molteberg • view
change
Vaskerutiner ved stenging av bar
Aug 18, 2020 • created by Martin Heggem

