Referat møte 26. september 2019,
kl. 10.13 V117 Noether
Fysisk fagutvalg
Medlemmer
Hassan,Even Tobias, Fredrik, Bror, Håkon Olav,Sindre„ Carl Martin, Hedvig
Borgen, Jan Malamant og Johan Emil Larsson
• Møtt: Hassan, Håkon Olav, Sindre, Bror, Hedvig, Marcus, Carl Martin, Fredrik, Svein Magnus, Oliva
• Ikke møtt: Even Tobias, Jan, Johan Emil
• Meldt frafall: Jan, Johan Emil

1

GAD (Godkjenning av dagsorden)

Dagsorden er referat fra forrige møte med kommentarer.
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GAR (Godkjenning av referat)

Ikke lagt ut på slack. Skal gjøres fra nå av.
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Fylle resterende verv

Nytt medlem, Olivia
Olivia blir Hyttetursjef
Olivia blir kvinnelig vara i utdanningsutvalget
Må få bedre kjønnsfordeling i styret
har nå fått bedre fordeling, men kan enda forbedre
1

4

Fysikk i origo

Håkon Olav har spurt to forskere, de kunne ikke
dato: må utsette til tidlig november, fysfor skal ha sent i oktober
FysFor utsetter fordi de ikke får noen til å holde foredrag tidligere, vi vil
ha samme problem

5

Bankkonto

Fredrik har nå fått tilgang til bankkonto; vi har penger igjen.
Ikke fått kontakt med ivar om vippskonto, men skal prøve igjen.
Carl Martin vil ha tilgang til denne pga betalinger for bokskap.
Vi har nummeret til den, så den kan brukes, men fordel å kunne ha direkte
kontroll over den.
Får forespørsler om kjøp av bokskap på mail, bokskapsjef tar hånd om disse.

6

Møtetid

10-12 annenhver torsdag
Ikke møte om 2 uker, midtveisuke. Neste møte blir 17. oktober.

7

Epost-liste

Hedvig er ikke på maillisten og fikk ikke møteinnkalling
Olivia må også legges til her

8

Tilhørighet i fysikkbygget

Vi skal jobbe for at fysikkstudenter føler større tilhørighet i Fysikkbygget.
Det er ingen forelesninger her det første året, og få arbeidsplasser, så det
er lett å bli vandt med andre steder.
FysFor får rom V442, blir et sosialrom, men er litt utilgjengelig ettersom
det er i 4. etasje.
Dersom det blir lettere å bruke StoreFy-lesesal blir det bedre.
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9

Knask

Hassan tar med; godkjent.

10

Endringer i lillefyregler

Ingen nye forslag til endringer fra forrige møte.
enighet om plakat-punkt: alt større enn A-4 eller A-3 må godkjennes
enighet om krav om endring tittlel på "hvordan drikke øl"

11

Flere tusjer til lillefy

Nye tollregler gjør pris for små tusjer til lillefy stiger, Bror kan ikke lenger
betale selv.
Enighet om at FFU kan bruke 500kr på innkjøp av disse.

12

Integralkunkurranse

intereringsminister har ikke høre noe fra MFU, skal ta kontakt med dem.
Kanskje ikke arrangere i høst, med mindre MFU virkelig tar initiativ.

13

Hyttetur

Vi har nå hyttetursjef, Olivia.
Må bestemme hytte og tid.
Felttur har vanligvis blitt lagt til slutten av oktober eller tidlig november.
Farmasi er ledig fra midten av november.
Tannlegehytta?
Peyman synes standard på kjøkken er fordårlig på noen hytter, må kanskje
skaffe ny kokk dersom han ikke vil komme.
Vi skal prøve å ordne hyttetur helg 15-17 november på farmasihytta.
Fredrik blir med i hytteturkommieten.
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14

Gruppebilde

Vi skal ta gruppebilde i dag, men mangler fotonfanger
Blir enige om at gruppebilde tas neste gang.
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