Innkalling til møte fredag 15. mars 2019,
kl. 14:15, på rom V139
Fysisk fagutvalg
Medlemmer
Even Tobias, Ivar, Johannes, Fredrik, Jan, Jonas, Abdullah, Oskar, Bror,
Håkon Olav
• Møtt: Jan, Fredrik, Edvarda, Johannes, Ivar, Håkon Olav
• Ikke møtt: Even Tobias, Oskar, Abudullah, Jonas F, Jonas R
• Meldt frafall: Even Tobias, Oskar, Abudullah

1

GAD (Godkjenning av dagsorden)

Godkjent
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GAR (Godkjenning av referat)

Godkjent
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Oppsummeringsrunde

Utdanningsutvalget: FYS4630 blir lagt ned grunnet manglende foreleser,
men instituttet skal snakke med geofysikk om å finne en. Klarere rettningslinjer for veileder og studenter som blir veiledet med masteroppgave. Endringer i emnebeskrivelser, flere punkter så emnene blir mer
fastsatt. Offentliggjøre en samlet rapport for dialogmøtene til emenene,
som har blitt gått gjennom av utdanningsutvalget først.
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Make Snakket om hva make gjør og hva de skal gjøre dette og neste semester. Jan ble bedriftsansvarlig og Håkon Olav ble forskningsgruppeansvarlig. Kan være at det blir ett til arrangement til våren for å få
navnet ut. Make kommer til å få mye penger.
Eksamensverksted møte 21. til 23. Mai (tirsdag til torsdag. FFU skal
ha 5 emner. Fagene er: FYS2130, MEK1100, FYS2140, FYS3140
Gavekort eksamensverksted Burde gi gavekort før vi tar kontakt med
nye eksamensverkstedholdere - Fredrik bestiller/googler eller snakker
med respesjonen om hvordan vi kan få bestillt det.
MNSU Vi kan ikke gjøre så mye med ventilasjonen, saken er satt igang,
men det går sakte. Vi kan ta det opp med fysisk institutt evt. Eline skulle kanskje nevne ventilasjon på instituttstyre-møte. Hvoradn få
bedre studentmedvirkning i studentpolitikken? Vi har ingen forslag.
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Eksamensverksted

Vi har ikke ansvar for FYSMEK1110, så arbeidet fordeles mellom MENA og
kjemi.
FYS2130 - Torbjørn Østmoe (?)
MEK1100 - ?
FYS2140 - Cecilie Glittum (?)
FYS3140 - ?
TENK PÅ MULIGE FOREDRAGSHOLDERE TIL NESTE MØTE!
Vi kan spørre gruppelærere i kurset om de kjenner noen

5
5.1

Arrangement
Fysikk i Origo

Avlyst for denne gang. Vi må sende spørsmål til foredragsholdere tidligere og
ha tydeligere kontakt innad i fagutvalget. Samarbeide mer med FYSFOR,
lage en felles kallender for arrangementer, hvor vi også kan inkludere arrangementer lagd av fysisk institutt. Jan sender mail til Jan Egil om kalender.
Jan sender mail til Luiza og spør om det er en dato i starten av mai som
passer for henne.

5.2

Spinntur

Fredrik kopierer det fra forrige gang og sender det ut etter møtet. Vi har
utkast til facebook arrangement, men mangler detaljer.
Billettprisen er på 100 kr.
Ivar kan sende epost til Henrik Oppen om rebusløp.
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Abdullah er på saken med kjøkkenhjelp og gruppelærere.
Hytta heter Studenterhytta i nordmarka, man kan komme seg dit på flere
måter. Avreise fra pendelen 10:00, avreise hytta 12:00, vi kan kopiere program
fra tidligere år.
Vaffelstand blir utenfor kjemi! Oskar kan høre med KFU om hvordan det er
å lage vaffelstand på kjemisk, kan vi låne bord fra kantina?
Det er fysmek forelesning mandager og tirsdager klokka 10:00.
Blæste i forelesning tirsdag 19. Mars, og vaffelstand tirsdag 2. April.
Påmeldingsskjema og facebook arrangement burde være oppe innen tirsdag.
Må få fiksa beskjed på emnesiden. Jan skal spørre Gørgen om å legge ut
beskjed på emnesiden.
Edvarda har en plakat.
Påmeldingsfristen 03. April

6

Knask

Veldig godkjent
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7.1

Eventuelt
Kaffe

Kaffe blir fortsatt dekket av instituttet.

7.2

Kjøleskap

Kjøleskapet på lillefy har sluttet å fungere, vi godkjenner at vi kan bruke
700kr på kjøleskap.

7.3

Integralkonkuranse

Origo - bestille rommet til 16:15.
FFU fikser Pizza, MFU fikser brus. Åpent for alle studenter. Datoen er 11.
April. Vi må finne premier - hva med en pokal med inngravering? Vi burde
ha bra snacks og at folk er komfortable der.

7.4

Øknomi

Vi har fått penger - vi har fått 30 000 for dette semesteret. Så vi har litt
over 31 000 på konto nå. Rundt 10 000 skal gå til bachelorsermoni. Ifjor ble
det brukt rundt 18 000 på spinntur.
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7.5

EXPHIL

Vi fikk en epost angående Exphil, det er mye klager. MNSU skal se om det
går an å gjøre noe med det. Det har blitt planlagt en debatt rundt exphil,
hvor studenter skal holde innlegg om de gode og dårlige siden ved exphil og
hva som kan forbederes. FFU burde ha en deltager der. Ivar og Johannes
skal dra. Vi burde dele dette på facebook, Johannes tror at det vil bli lagd
et facebook arrangement etterhvert.
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