Innkalling til møte fredag 15. februar 2019,
kl. 14:15, på rom V139
Fysisk fagutvalg

• Møtt: Even Tobias, Fredrik, Håkon Olav, Ivar, Bror, Jonas R, Edvarda, Jan, Johannes
• Ikke møtt:Jonas Fløde, Abdullah, Oskar
• Meldt frafall:Oskar,

1

GAD (Godkjenning av dagsorden)

Godkjent
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GAR (Godkjenning av referat)

Godkjent, men ble ikke skrevet at vi har snacks-budsjett per møte på 100kr.
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Oppsummeringsrunde

Oppdateringer siden sist møte (01. februar)
• Utdanningsutvalget: Hva slags prioriteringer de skal prioritere og
sende videre for søknader om støtte til forskjellige prosjekter på
fysisk institutt. Klare å gjennomføre det vi har fått støtte til, det
har vi vært dårligere til før. Flere som har tatt eksamener på fysisk
institutt de siste årene. Søknad om studiekvalitetsmiddler.
• Arbeidsmiljøutvalg: var et møte, men kunne ikk møte. Ingenting
på sakslista virket relevant for FFU.
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• Tilsetningsutvalget: Ingenting
• Likestillingsutvalget: Ingenting
• Programmråd: Ønsker å få endringer, Arnt Inge mener IN1900
og Exphil er shit, få EXPHIL til å være mer vitenskapsfilosofisk.
Bli endringer i FYS2150 med friere tilgang til labb, enten lage
rom for labb, eller gjøre det sikrere. Forkurs i fysikk? Det er er
stor forskjell på de som har tatt fysikk2 på videregående, og de
som ikke har det. Lage et nytt IN1900 fag som skal være bare for
fysikkstudenter. Arnt Inge er keen på å ha moderne fysikk i første
semester (som et eget emne).
Fysisk fagutvalg er enig i dette.
De var missfornøyd med yrkesrelevansen fra studiebarometeret,
elite gjør det mye bedre enn fysikk og astronomi.
Nevne på møtet at man kan ha konkrete eksempler med hvilke
jobber studenter har fått (som ikke er innenfor fysikk) og hvordan
de får bruke for fysikkutdanningen sin. Gjøre mer som ASTRO!
SPINN-tur foreleser, alkoholfritt?
Ivar skal sende epost til Anders Lauvland om mulighet på epost.
Vi ble ikke enig om noe når det kom til alkohol.
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Auksjon

3 måneder har gått siden vi tømte skapene. Finne noen til å gå gjennom
tingene og kartlegge hva vi har, og finne ut om vi burde selge det på matnatpensum kjøp og salg. Fredrik fikser dette.
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Roterommet

Hvordan kan vi gjøre dette mer som lillefy?
Vi kan ha bokskap der. Hvor studenter kan ha bøker og kaffe i skapet.
Gjøre det mer koselig, ha en soffa der som er mer avslappende enn de som
er der nå.
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Studiebarometeret

Hva angår oss? Hva kan vi gjøre? Vaffler funker bra som reklame.
Det som var dårlig var lite inspirasjon og dårlig tilknytning yrkeslivet.
Bedre reklame i MAKE for fysikk.
Kan invitere f.eks SINTEF til å holde fysikk i origo.
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Økonomi
• Hva skal vi bruke penger på?
• Hyttetur, Bachelorsermoni, mer penger på fysikk i origo (med vaffler?),
eksamensverksted
• Vi har ikke fått penger enda, så vi har null penger, Lars svarer ikke
på epost om hvor vi skal søke om penger. Hvor vi skal søke om penger
burde legges i driven.
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Arrangementer

8.1

Fysikk i Origo

Mars er vår måned, hvor, når, hvem, hvordan?
Det blir i Origo. Torsdag 14. Mars, men vi burde kanskje høre med
personen som skal holde foredraget ført.
Kan finne en fra SINTEF, finne en statistikker, la masterstudenter
snakke (isåfall gi dem tydelig informasjon om hva de skal snakke om).
Kan spørre Luiza Bauer-Angelutha om kvanteturbulens, om foredrag
torsdag 14. Mars 16:15 til 17:00

8.2

Vaffel 4 like

Engasjement
Even Tobias har veldig lyst til å ha vaffel-4-like iløpet av semesteret eller i
fadderuka.
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Integralkonkurranse
• Torsdag 11. April
• Reklamering
• Bror og Jonas Fløde, og tre fra mattematisk er med på å arrangementet.
• Hovedsaklig bachelorstudenter skal delta
• Teaser arrangement i Mars, en minigreie før det?
• Vi kan nevne det på fysikk i origo
• Ha lag, fysikk mot mattematikk?
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10

Knask

Even Tobias tar med.
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Evt

Escape room v/MNSU.
Nesten alle fikk epost, Jonas R. må fikses
Møter for FFU i vår-semesteret - fredager 14:15.
Møterom er bestilt for hele året: 1. mars, 15. mars, 12. april, 26. april,
10. og 24. mai
Middag ved overrekkelse av FFU. Det har farmasi, det gamle og nye styret
i FFU møtes til middag
MNSU: Fast frist for allmøte. Som er 15. september (høst), og 15. februar
(vår)
Studiestreik 22. Mars. Klimastreik fra studenter. Legge det ut i facebook
grupper og lage plakat.
Studentkonferansen 1. Mars (samtidig som møtet). Studentparlamenet inviterer til strategi for 2010-2020 med diskusjon om hva vi har fått til.
Det blir møtet uansett.
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