
AFU meeting 29 Nov 2022
Present: Katherine Lee, Edvarda Harnes, Thostein Skaug, Camilla Nyhagen, Aline Brunvoll,
Christophe Blomsen, Vetle Vikenes

1) Approval of agenda
2) Something new from MNSU/LAMU/program board/institute board?

a) LAMU:
i) de har underskudd, og man kan ikke forlenge PhD-stillinger til 4 år

lenger
ii) AU prosjekter; for hver student som tar alle fagene får ITA 200.000 i

støtte, derfor vil de øke antallet masterstudenter
iii) varmen: de senker temperaturen hver dag, ned til 19 grader, men

ingen er glad i det. Vi ble bedt å sende inn klager til Ida (?) hvis det blir
for kaldt. Vi prøver i hvert fall å få varmen opp den kvelden vi har
julebordet.

(1) temperaturen senker over hele dagen, ikke bare etter kl 16
som ble tidligere nevnt

b) MNSU:
i) Obligrapporten kom ut og viser at det basically er for mange obliger;

studentene sliter veldig mye med stress og tvang og MNSU jobber for
å prøve å forbedre situasjonen

3) Reading hall statistics for Morsal
a) Vi har 24 plasser i lesesalen; om vi får en extra student har vi kanskje ikke

plass
b) Edvarda har laget et spørreskjema som blir sendt ut snart som prøver å finne

ut hvordan/når/hvor mye folk bruker lesesalen
4) Social events:

a) Christmas/end-of-semester party on the 15th.
i) spørresjemaet ble sendt ut for å se hvem som kan komme; 13/14 som

svarte sa ja til 15 desember
ii) vi har 14200 kr igjen fra koronabudsjettet og 4000 fra AFU-budsjettet

som kan brukes til julebordet; instituttet sier at pengene vi ikke bruker
blir brukt til å kjøpe stoler men vi mener det er universitetet sitt ansvar
og ikke vårt

iii) mat fra elvebredden catering
(1) kake
(2) osv
(3) 10% rabatt på julemat, mye bedre om vi også kjøper kaffe/etc;

ingen problem med å legge til noen veganske alternativer
(4) 805 med dessert per person (715 uten dessert) - med dessert

har vi råd til 17 personer (19 uten dessert)
iv) vi trenger en oversikt over hvor mange som kommer og hva de vil

spise, så snart som mulig - Edvarda lager et påmeldingsskjema,
Thorstein bestiller mat

v) om vi har ekstra penger etter maten kan vi kjøpe ost/drikke/ny
høyttaler/pynt

b) We have leftover waffle mix and butter



c) Suggestion for next year: Bi-weekly/monthly game night with phd-students?
There are phd students that are interested in playing board games or switch
with us.

5) The AFU bank account: We have to register in Brønnøysundsregistrene, but we can
do it in January.

6) Other


