Innkalling til møte fredag 13. september 2019,
kl. 15:05, på rom V139
Fysisk fagutvalg

Medlemmer
Hassan,Even Tobias, Fredrik, Bror, Håkon Olav,Sindre„ Carl Martin, Hedvig
Borgen, Jan Malamant og Johan Emil Larsson

Oppmøtte
Hassan, Even Tobias, Håkon Olav, Fredrik, Carl Martin, Hedvig, Johan Emil,
Svein Magnus, Marcus, Jan

1

GAD (Godkjenning av dagsorden)

Ble ikke godkjent, ikke tatt opp

2

GAR (Godkjenning av referat)

Ble ikke godkjent, ikke tatt opp

3

Oppsummeringsrunde

Oppsumering fra forrige allmøte, ligger i allmøtereferat på nettsidene
plan: finne ut hva vi gjør videre, fylle manglende verv
Fått mail om bokskap, Carl martin ser på disse

1

De fleste verv har en erfaringsrapport som beskriver hva som kan/skal gjøres
og hvordan, er til stor hjelp til nye medlemmer.
Møtene i FFU er ikke like formelle som allmøtet, men skal allikevel gjennomføres skikkelig.

4

Valg av resterende verv

må finne hyttetursjef, kunne vi slå sammen arrangementansvarlig og hyttetursjef? Må bestemme hvilken og bestille hytte, få med Peyman som
kokk. Bør helst ha faglig hyttetur, men må ikke nødvendigvis være
felttur i Elmag.
IT-sjef, Even Tobas stiller, blir stemt inn ved akklamasjon
PR og rektruteringsjef, Marcus Berge melder seg og blir valgt ved akklamasjon
REAL-karrierrerepresentant, Svein Magnus stiller og blir valgt ved akklamasjon.

5
5.1

Møtetid
Hvilken tid passer best for medlemmene

fredag etter 2?
torsdag, når som helst?
andre dager?
Torsdag 10-12 passer for alle, blir valgt som offisiell møtetid.

6
6.1

Plan av Arrangementer
Fysikk i Origo

Hvem skal vi spørre?
Frode?
Morten Hjort Jensen?
Andreas Wahl ville ha betalt for å komme.
Håkon Olav kan spør noen
Jan har hovedansvar for dette
2

Tid: FFU har Oktober og desember, fysfor i september og november
fysfor skal ha tidlig i okt, vi må kanskje ha sent i oktober
uken 14-18 oktober eller helst 28-1 november er alternativene, MAKE-uka
er i uken 21-25 okt.

7
7.1

Knask
Hvem skal betale?

Hassan tar med.
Glemte det, skal ta med neste gang

8
8.1

Evt
Småting

Sindre har muligens ikke fått innkalling til møtet, samme gjelder Svein,
problem med epost.
Bokskapsjef må ha plan til fordeling av skap
IT-sjef har ikke fått referat fra allmøte, Håkon Olav skal sende ilad.

8.2

Representanter i eksterne utvalg
8.2.1

Utdanningsutvalget

Håkon Olav og fredrik står igjen som manlig hoved og vara, respektivt.
Hedvig blir kvinelig hoved.
8.2.2

Lokalt Arbeidsmiljøutvalg

Johan Emil blir hoved, Svein Magnus er vara
8.2.3

Tilsetningsutvalget

Jan blir valgt igjen, Even Tobias blir vara
8.2.4

Likestillingsutvalget

Svein Magnus stiller, Håkon Olav blir vara

3

8.2.5

Instituttstyret

Håkon Olav blir hoved, Jan er vara

8.3
8.3.1

Medlemmer i internte kommiteer
Vaffelkommite

Leder: Hedvig
Carl martin
8.3.2

Arrangementskommite

Leder: Jan
Fredrik
Hassan
Marcus
8.3.3

Hytteturkommite

Leder: ingen
Håkon Olav
Jan
8.3.4

PR - og rekruteringskommite

Leder: Marcus
Even Tobias
Carl Martin Jan

8.4

Andre småting

Må jobbe for at fysikkstudenter skal føle større tilhørighet i Fysikkbygget
Bør utvide frivillig fysikklab til obligatorisk for alle førstegangsstudenter
Styrebilde, neste møte, bruker fotonfanger fra fysfor
Skal arrangere integralkonkurranse med MFU i høst også, i tillegg til i vår.

4

8.5

Endringer i Lillefyregler

Endre tittel på punkt "Hvordan drikke øl". Innhold er greit, men tittel
er urelevant
Plakatpunkt: Mem ingår i plakat, trenger ikke godkjenning for å henge
opp på egen plass, og ha godkjenning av tre andre lillefymedlemmer for å henge opp ellers
Ingen branninnstruks, den MÅ inneholde branninnstruks. Viktig!
Utsetter bestemmelser om dette til neste møte, les gjennom selv og
finn endringer
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