Innkalling til møte fredag 05. April 2019,
kl. 14:15, på rom Noether (v177)
Fysisk fagutvalg

Medlemmer
Even Tobias, Ivar, Johannes, Fredrik, Jan(meldt fravær) , Abdullah (ikke
møtt), Oskar, Bror, Jonas F, Jonas R, Edvarda , Håkon-Olav

1

GAD (Godkjenning av dagsorden)

Godkjent
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GAR (Godkjenning av referat)

Godkjent
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Oppsummeringsrunde

Oppdateringer MNSU : Fagutvalgsarrangement : minigolf 11.mai, allmøte
9 april, ikke noe nytt om ventilasjon
Vaffelstand gikk bra, beste rekrutering til spinntur nen gang, Andreas
har blestet
Blesting av hyttetur og integral-konkurranse. Vi har fått klager på
antall plakater fra FFU og fysfor.
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SPINN-tur

Hvordan ligger vi an? Vi mangler fortsatt kjøkkenhjelp og gruppelærere.
Hittil er det 1 på kjøkkenhjelp, og 1 gruppelærer. Vi burde ha en på
kjøkkenet per 10’ende påmeldte. Vi får pengeproblemer siden turen
kommer til å koste rundt 20 000.
Påmeldte
Ansvarsdeligering
Nevne på arrangementet at det er badstue
Pejman fikser mat i morgen tidlig. Han trenger mest sansynlig hjelp med
innkjøpingen.
Mesteparten av maten skal bli kjørt, vi prøver å få skaffet en bil.
Vi er framme rundt 12:00, mat og kjøkkenhjelp burde kjøres i forvei. Må
være ute kl. 12:00 på søndag, kommmer tilbake før 15:00.
Rebusløp på kvelden, tar med spill, er også spill på hytten.
Vi må spør alle vi kjenner om de kan hjelpe til som kjøkkenhjelp. Frederik
og Abdullah er der på lørdag. Kan rekruttere 6 til.
Pejman skal opp før 12:00 med maten og begynne å lage lunch. Trenger to
til: Bror og Frederik.
Ivar kjøper gave på vinmonopolet i dag.
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Fysikk i Origo

Hvem skal vi kontakte? Må kontakte foreleser 4 uker før.
Dato, tid Må tilpasse til eksamener og innleveringer.
Vi bestemmer oss for 9. mai klokka 16:15, vi får tenke litt på hvem som skal
holdeforedraget.
Jan sender epost til Luiza Angheluta-Bauer om foredrag.

5.1

Den store grillfesten m / Bachelorseremoni

I samtale med FysFor
Vi trenger stoler, mikrofon/høytaler
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Knask

Bror tar med.
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Evt

Henge opp tavla på lillefy
Integralkonkurranse: Mattematisk fagutvalg har trukket seg. Vi trenger
hjelp med bestilling av pizza og brus. Det er veldig mange som er
interreserte. Sjekke om store fysiske lesesal er ledig, det er mye booket
for tiden. Håkon Olav sjekker om det er booket. Premie: skal se på
gravert pokal, premie for 1. 2. og 3. plass. Når skal vi lage integraler?
Har man noen integraler send de på mail til Håkon Olav! Skal prøve å
få MFU tilbake.
Hvis man får riktig svar får man poeng.
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