Innkalling til møte fredag 26. April 2019,
kl. 14:15, på rom V139
Fysisk fagutvalg

Medlemmer
Even Tobias, Fredrik, Ivar, Edvarda, Jonas R. Oskar, Johannes, Bror, Håkon
Olav, Jan, Abdullah, Jonas F
• Møtt: Even Tobias, Jan, Håkon Olav, Jonas F, Evarda, Oscar,
Fredrik, Johannes
• Ikke møtt: Jonas R, Abdullah, Bror
• Meldt frafall: Ivar

1

GAD (Godkjenning av dagsorden)

Godkjent
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GAR (Godkjenning av referat)

Godkjent

3

Oppsummeringsrunde

Oppdatering av ukas/påskas viktigste saker.
Tregner lærere til eksamensverksted, spør masterstudenter? Vil helst ikke
ha gruppelærere, men kan ha det som plan B. Finner ikke andre, går
for plan B.
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Foreleser til fysikk i origo er ordnet.
MNSU-møte: nettop vært allmøte. Kan nå begynne å tenke på om man vil
være FFUs representant i MNSU. Ellers lite å melde herfra.

4
4.1

Arrangementer
Fysikk i Origo

Forberedelser: Har fått foreleser, Luiza. Origo er ikke booket enda, men
Jan skal gjøre det. Gave til foreleser, kjpøer sjokoladehjerter. Jan gjør
dette.

4.2

Eksamensverksted

Lærere, skal være greit nå, fordi vi spør gruppelærere. Gir 400kr gavekort i
gave til lærerne. Vi har 3 gavekort nå. En som var lærer på eksamensverkstedet i fjor har enda ikke fått betalt. Fredrik ordner det.
FYS2140-verksted: forslag som blanding av eksamensverksted og diskusjonsgruppe etter 17.mai. Har satt dato for eksamensverksted til 23.mai.

4.3

FFU-drive

Hele driven ble gjennoprettet etter Even Tobias slettet den. FFU har nå
egen google-konto som eier driven slik at det ikke skal skje igjen.

4.4

Den store grillfesten m / Bachelorseremoni

Har erfarsingsrapport fra de som arrangerte i fjor, kan se hvordan de gjorde
det. Sermonien er 14 juni; det er Fys-Mek1100 eksamen da. Andreas
Görgen kan derfor ikke være taler før etter halv sju. Kan få Arnt Inge
Vistnes også. Innbydelse må sendes ut tre uker før arrangement, senest 24. mai. Påmeldingsskjemaet ligger på driven. Noen fra instituttet
ordner med lydanlegg og stoler. Vi har også en egen høytaler som kan
brukes utover kvelden. Vi må finne noen til å være konferansier, helst
en fra FFU-styret. Må også få en student til p holde tale, sender epost
og publisere i Facebookgruppa for å spørre om det er noen som vil gjøre det. Vi må bestille roser til alle studentene, og buketter til de som
holder taler. Og et glass champange til alle, og mosell som alkoholfritt
alternativ.

4.5

Fadderuka

Tidlig planlegging
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Samarbeid mellom foreninger
Proton ønsker å sammerbeide med oss om fadderuka. Pizza og mingling
fungerte ikke i fjor. Lage en kveld hvor vi viser hva foreningen gjør for
studenter.Uklart hvorfor en interesse-organisasjon for fysikkstudenter
skal sammarbeide med en for kjemistudenter i fadderuka. Blir rot dersom fem-seks foreninger skal snakke om hvem de er for nye studenter
fra ulike bachelor-programm. Proton fåreslo et møte i slutten av april
for å diskutere dette, men gav ikke dato. Even Tobias sender ut mail
når han vet dato, så vi kan sende en representant der.
Spillkveld med FFU i fadderuka var delvis vellykket; burde få inn mer info
om FFU slik at nye studenter vet hvem vi er og hva vi gjør. Vi kan
få Studiekonsulent for FA (Andreas Görgen) til å ha en slide om oss i
velkommstpresentasjonen første dag.
MAKE tenker å ha et arrangement i fadderuka, men fysikkbachelor har
veldig tett programm.
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Knask

Edvarda tar med. Godkjent
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Evt

Ventilasjon skrus av kl. 4 i hverdager og kl. 3 i helger, fredag er helg.
Prøver å fikse dette slik at vi får puste på Lillefy.
Erfaringsrapporter: alle med større verv i FFU bør skrive en erfaringsrapport om hva de har gjort og lært i sitt verv, slik at neste person vet
noenlunde hva som skal gjøres og hvordan. Send denne til Even Tobias
på mail: eventob@hotmail.com helst før sommeren, men hvertfall før
fadderuka, så den kan lastes opp på driven. Oppretter egen mappe for
erfaringsprotokoller.
Hyttetur høst 2019: skal vi fortsette me felttur, kanskje heller ast2000tur. Elmag har flere studenter, Ast2000 er kun for FA-studenter. Sosialtur? Må finne ut om vi får støtte til å arrangere det. Få noe mer utbytte
for deltagelse på felttur, obligpoeng? Kan snakke med foreleser om det
er andre gulerøtter som kan gis. En grunn at at det var få påmeldte
høst 2018 er at mange studenter har det travelt da, kan vi flytte turen?
Må finne ny hytte, KSI-hytta brant ned.
TVskjerm for å vise agenda og annet til studenter i Fysikkbyngningen.
Det kan ikke vi gjøre, er instituttet sitt ansvar, kan få dem til å gjøre
det. Jan sender dem mail, eller går og snakker med Lars.
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Mail til FFU: fagutvalg@fys.uio.no. Her kan studenter sende klager, tilbakemelding til oss eller saker som de ønsker vi tar opp. Har aldri fått
noe her, kun litt tilbakemedling etter integralkonkurransen. Må gjøre
denne mer synlig; skrive på tavle i gangen.
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