
REFERAT MØTETYPE

dag XX. måned 2022, kl. XX:XX, rom: X

Fysisk fagutvalg

sak num Sakstittel O/V/D

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak.

32 2022 Godkjenning av innkalling V

innkalling godkjent med klapp

33 2022 Valg av ordstyrer og referent V

Nils ordstyrer, mads referent. godkjent med tommel opp

34 2022 Godkjenning av referat V

godkjent med tommel opp.

35 2022 Check-in og orienteringer O

ka�e godt, kjøpte kopper. Tilføyer at professorene er meget positive til ka�e.
Erik Adli merket økning i oppmøte.
Sekreteær har sendt en mail
mangler system på ka�e, det er litt hulter til bulter.
MNSU hadde lyst å være medarrangør på eksamensverkstedet, men manglende
kommunikasjon, så vi vet ikke om det funker. Kan også være Menageriet.
Antageligvis Menageriet.
Erik Adli fysikk i origo 18 mai, kjøpes snacks. Vi har ka�e. Påmeldingsskjema
lagd, dato satt for 17 juni. Forsøk på å få tak i Jøran, gikk dårlig. Mulig den
er utdatert. Dokument som følges de�nitivt utdatert, hør med Susanne Viefers.
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tale-relevante: Helge Balk, Nils *kan* holde tale. Forslag om arbeidsforum.
Arbeidsforum om statuttendringer, sak som tas etterpå.
Hengt opp plakater, gode design. MNSU skal ha allmøte.
Gulla var visstnok tilstede på
fått penger fra instituttet endelig. Har vært på dialogmøte med fakultetet. Flere
gutter enn jenter, stort frafall, Ønskes tettere kontakter med bedrifter, etc.
Emneevalueringer går greit.
MNSU og styre, internt styremøte, allmøte om halvannen uke. Da fylles vervene
opp som krever mest forståelse, og programrådsrepresentanter. Blir en sak,
settes på plass dato for møte mellom Admin, utdanning og FFU. FFU har
allmøte 20 mai.

36 2022 Emneevaluering V

Fys1030 dialogmøte ble avholdt 6 mai. Dette er visstnok ikke det samme
som Emneevaluering. Ikke fått svar angående emneevaluering. MENA-faget
er visstnok under vårt ansvar. Delt ansvar visstnok. Statmek, 7 juni kl 9,
foreslått dato på mena-faget, 18 mai.

Fys1001, uspesi�sert dato, Mads melder seg. Fys1030, Håkon melder seg
Fys2140, uspesi�sert dato, Nils melder seg. Fys4130, 7.juni kl 9. Mathilda
melder seg. Fys4535, Elise melder seg. Fys4740, Rachel melder seg. MENA3201,
Frida melder seg.

37 2022 Bokskap statutter V

Bokskapsstatutter, �nnes ikke fra før, planlagt på arbeidsforum, leses gjennom
nå på møte for å vedtas. Dokumentet med per nå uvedtate statutter �nnes på
google-driven til FFU. Statuttene vedtas av FFU ved avstemning.

38 2022 Lillefy statutter V

Det vedtas å legge frem ønske om Theta som lesesal. Forslag for statutter
angående Lille Fysiske Lesesal, gjennomgås. Forslagene �nnes på google driven
til FFU. Vedtas av FFU ved avstemning.

39 2022 Eksamensverksted O

Møte mellom Proton, MENA, og FFU. MENA har ansvaret for eksamensverksted
i år, FFU klaget på at Fysikkforeningen ikke er invitert. 1000-emner vet vi ikke
hvordan oppmøtet blir, 2000-emner har dårlig oppmøte historisk sett. 3000-
møter har historisk sett godt oppmøte, selvstendig prognose. Vi har ansvar
for FYS2140, FYS3140, MEK1100, og FYS3120. Det er ikke tillat å være
gruppelærer i det emnet. Mek1100 er dekt. Nanna/Johan/irene i fysikkforeningen
er mulige kandidater for FYS3140. Det er lagt opp et arrangement. Det holdes
23-25 Mai. FFU stiller med brus. Intensjoner om å foreslå at møtet holder ved
rom V139, fysikkbygget. Informasjon angående datoer �nnes i "Oversiktsliste
V22", som �nnes i Google-driven til FFU. Pizza på starten av møtet.
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40 2022 Allmøte O/D

FFU sitt allmøte. Det tar 45 min, med maks overtredelse 15 min. Det er en del
som skal gjøres. Vi kommer til å måtte velge nytt hovedstyre. Leder, Nestleder,
og Sektretær. Nestleder stiller ikke, og hovedleder stiller muligens ikke. Sander
og Elise melder seg frivillig til å skrive under referat, og telling av stemmer på
vedtak. Forslag om å sende ut vedtak på forhånd for å optimisere møtet. Det
undersøkes og diskuteres interesse for lederverv, og nestleder verv.

41 2022 Eventuelt O/V/D

Elev tar eget initiativ på klagesak, vi arrangerer spørreundersøkelse med programrådet.
Vi spør han om vi kan. Han har noe poeng. Foreleser ville ikke ha møte med han.
Foreleser og klager er uvenner. Vedtas internt representanter både mannlige og
kvinnelige til programrådet for høsten 2022. Møtet be�nner seg i Ø434.

check-out kl 18:49

Navn på referent
Mads Saua Balto
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