
Møteinnkalling Fagutvalgsmøte 13.03.2018 
Sted: Rom 317, Geobygget 

Tid: Tirsdag 13.03.18, 16:15-17:00 

Tilstede:  Stina Skretting, Julie 

Gresseth, Live Thoresen, Fabrice 

Alain, Jacob Cyvin, Didrik Kruse, 

Sofia Fredriksson 

Meldt forfall: 

Ikke møtt:   

V= Vedtak, O =Orientering, D = Diskusjon  
 

• Godkjenning av innkalling (V)  
Godkjent 

  
• Valg av ordstyrer og referent (V)  

Ordstyrer: Fabrice  
Referent: Julie 

  
• Godkjenning av referat (V)  

Godkjent 
 

• Valg av MNSU (V)  
Veldig problematisk at ny representant ikke har blitt valgt, se under eventuelt for videre 
utgreiing av dette punktet.  
 

• Orientering PU (O)   
Saksbehandler: Ådne Bjerkli / Sofia Fredriksson 

Sofia Fredriksson står for orientering.  
   

• Orientering LAMU (O)   
Saksbehandler: Eirik V. Karlstad / Alexandra Emhjellen   

Ikke møtt  
   

• Orientering Økonomiansvarlig (O)  
Saksbehandler: Jakob Cyvin   

Dette møtet blir også tellende som årsmøte, med signering av vedtak om etablering av 
organisasjon, se vedlegg 1: “Ekstraordinært årsmøte for GFU”. Signert referat fra årsmøte vil 
snarest bli sendt inn til Brønnøysundregisteret for å fullføre etableringen.  
 



• Orientering Leder (O)   
Saksbehandler: Fabrice Alain N.   
 

• GEO- kjelleren (D) 
Geo-kjelleren (det gamle biblioteket) skal muligens gjøres om til kontor. Etter fagutvalgets 
oppfatning er det til studentenes beste at GFU og GÆA Norvegica allierer seg for å beholde 
dette arealet åpent for sosiale studentarrangementer, særskilt med tanke på fadderordningen. 
Det må skje et møte mellom en representant fra GFU, GÆA og fra fadderordningen. Følgende 
tar ansvar for dette:  
GFU: Julie Gresseth 
GÆA: Marie Solem? 
Sofia Fredriksson stiller som faddersjef.  
 

• Studiebarometeret (D) 
Resultatene fra studiebarometeret skulle egentlig gjennomgås sammen med instituttleder Brit 
Lisa Skjelkvåle. Dette må gjøres på neste møte, da Brit Lisa Skjelkvåle ikke har møtt. GFU 
ønsker også å invitere Jon Ove Hagen (PU-leder, Institutt for geofag), Jens Jahren (PU-leder, 
masternivå) og Frode Stordal (PU-leder, bachelornivå, geofysikk og klima). 
 
Svarprosenten har økt, dette tror fagutvalget er grunnet premiering av tilfeldige deltakere 
(trekningen av gavekort). Dette har mest sannsynlig hatt begrenset effekt da konkurransen ble 
satt i kun en uke før fristen for å besvare undersøkelsen. Overensstemmelse med tildeling av 
midler fra studieadministrasjonen til denne premieringen må bestemmes tidligere neste gang 
undersøkelsen skal gjennomføres.  
 
Gavekortet ble vunnet av en GFU-representant. Representanter skal heretter ekskluderes fra 
denne trekningen.  

 
 •  Eventuelt (O/V/D)  
Oppmøte og engasjement i GFU  
Det blir enstemmig vedtatt at det skal tas en gjennomgang av nåværende medlemmer 
angående oppmøte og engasjement. Ny MNSU-representant og økonomiansvarlig må 
utnevnes. Det skal også arrangeres en rekrutteringsprosess for å få med nye medlemmer. I 
denne prosessen skal GFU’s arbeidsoppgaver og krav på attest vektlegges. Ansvar for dette 
tildeles: i hovedsak Fabrice som leder, men alle GFU-medlemmer skal jobbe med dette inn 
mot neste møte.  
 
GFU’s Facebookside 
Denne må aktiveres i større grad.  
 
 


