Innkalling til møte torsdag 24. oktober 2019,
kl. 11:35, på rom Noether
Fysisk fagutvalg

Medlemmer
Hassan,Even Tobias, Fredrik, Bror, Håkon Olav,Sindre„ Carl Martin, Hedvig
Borgen, Jan Malamant og Johan Emil Larsson og Oliwia
• Møtt: Hassan, Håkon Olav, Even Tobias, Johan Emil, Fredrik, Carl
Martin, Oliwia, Bror
• Ikke møtt: Hedvig, Marcus, Svein Magnus, Jan, Sindre,
• Meldt frafall:
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GAD (Godkjenning av dagsorden)

Sen innkalling, må komme noen dager i forveien
Svein Magnus og Andrea står ikke på medlemmslista
Carl står ikke på email-lista, ble slettet
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GAR (Godkjenning av referat)

ingen kommentarer

1

3

MNSU-møte

MNSU vil ha mer innflytelse på hva vi gjør. De vil hjelpe oss med å gjennomføre mandatet vårt; passe på at vi gjør det vi skal og holder tidsfrister
osv, men vi vil enda ha frihet til å styre oss selv. Fagutvalg har stor utskiftning mellom semestre, så MNSU kan hjelpe hvis nye medlemmer
ikke vet hva de skal gjøre, men dette kan også føre til at veiledende
krav nå blir styrende krav senere.
Skjeldne ffumøter gjør at saker dør mellom møtene

3.1

Mannlig bias i valg av Årets foreleser?

Kan vi og bør vi gjøre noe med dette? Skjev kjønnsfordeling er mer et
symptom på få kvinnelige forelesere, og vi burde ikke påvirke valget på
noe vis.
Likestilling er politik, UiO er nær staten og vil ha jevn fordeling i alt, men
det er ikke så mye vi kan gjøre her.
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Hyttetur

Hytta er bestillt
Jan fikser påmeldingskjema, skal være ferdig før slutten av okt.
Turen blir i slutten av november, 23-24.
Vi må ha en god plan for blæsting, og begynne med dette ASAP.
Turen er for FYS1120-studenter, kan ha vaffelpromo utenfor StoreFy i pausen, få foreleser til å snakke om det. Må lage FB-arrangement med
påmeldingskjema, sene mail, poste på Piazza.
Må ha noe faglig opplegg. Augusts foredrag fra noen år siden var bra men
han kan ikke komme. Kan snakke med Anders Lauvland. Må kontaktes
før ila. dagen.
Peyman er kokk, trenger flere kjøkkenansatte.
Stor del av fagutvalget skal selv være deltager, kan spørre Fysfor om være
kjøkkenhjelper.
Alle menneskelige resursser må sikres god tid i forveien. Dvs NÅ.
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5.1

Plan av Arrangementer
Fysikk i Origo, har vi neste uke. Hva må til for å få
gjennomført dette

Fysfor har slitt med å få folk til å holde, vi har ikke gjort så mye.
Kan spørre andre enn proffessorer; PhD-studenter.
Spør instituttet om de har forslag til hvem vi kan spørre.
Vi gir til mandag å finne noen, vi setter ikke dato men skaffer noen først
og setter dato når de kan.
Carl Martin skal spørre fetteren sin. Kan han også spørre andre? Ber arrangementsansvarlig finne noen.
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Integralkonkurannse
Har integreringsminister tatt kontakt med MFU. Har vi evt en spesifikk
dato å forholde oss til der.MFU sa seg enig i å utsette til neste smeester
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Knask

Fredrikk tar med
godkjent
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GRUPPEBILDE!!!!

Må sette en dag, trener ikke være ved møte. Bør gjøres så raskt sm mulig.

9
9.1

Evt
Fakultetsmøte

Kladdeark skal deles ut før eksamen begynner
CCSE: har kostituerende møte 3. desember, vi bør sende en representant
til det
EiendomsAvdelingen vil ikke holde oppe tomme bygg sent på kvelde, og vil
samle sent-sittende studenter i ett bygg. Vi vil ha noe å si på hvilke
bygg det skal holdes oppe. Vi ønsker at Fysikkbygget skal holdes oppe,
men det er ikke så mange som sitter her, og det er gammelt og upraktisk
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å holde oppe. Kan vi finne gode argumenter for at de ikke skal stenge
det tidlig om kvelden?
Realkarriere blir avlyst i 2020 pga lav studentdeltagelse. Er det noe vi kan
gjøre for å øke engasjementet? Vanskelig for studentorgansisasjoner å få
bedrifter hit. Fakultetet kan hjelp med å invitere, og ha en samleside for
alle bedrift-arrangementer hvor studenter kan se hvilke bedrifter som
kommer og når. Er karrieremesse som konsept utdatert? Rungenede
nei.

9.2

MNSU-møte

MNSU har allmøte med gratis pizza 30. oktober, mange fra FFU bør komme.
13. november inviterer MNSU til Freie sjokoladefebrikkbesøk. Meld dere på.

9.3

Prøveforelesning

Vi må sende noen til to prøveforelesninger for en foreleser-stilling i HEP(?).
Trenger ikke være fra FFU, men må vær samme person begge dager;
31. oktober 12:00 - 15:00 og 1. november 9:00-12:00.

9.4

Bokskap

Vi har også bokskap i 4. etasje, men det er 0 pågang der. Hva skal vi gjøre?
Kan de være gratis, skal vi promotere for dem og ta betalt? De står
rett ved siden av nytt rom V442, kan reklamere for ølskap? Kan gi de
gratis til 1. åringer for å få flere til å bruke StoreFy.

9.5

Annet

Plakat-området vårt på oppdateres, alt er gammelt: Må få opp nytt gruppebilebilde og kalender.
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