
Møtereferat
Kjemisk Fagutvalg

UiO, Sem Sælands vei 26, 0371 Oslo

Dato: 19/03/2020
Tid: 11:15
Sted: Via Zoom, online møte

1 Godkjenning av innkalling

Tilstede for møte via Zoom: Keerthy, Melika, Daniela, Elias, Vivian, Hannah,
Sahra

2 Statusoppdatering

Post Det har ikke vært post.

Labfrakk Universitetet er stengt, det er ikke mulig å f̊a tak i de nye labfrakkene.
Skal se p̊a muligheter slik at nye studenter skal f̊a labfrakkene sine.

Musikkrommet Det har blitt ryddet, ingen nye bruker det.

Sosialrom Ting som kunne blitt d̊arlig har blitt kvittet fra kjøleskapet.

Alkymisten har ikke blitt ryddet. Arbeidere jobber fortsatt, kan hende borrin-
gen skjer. Vi sender mail til KI ang̊aende situasjonen.

Lesesalplasser Har ikke f̊att blitt sjekket siden universitetet har blitt stengt.

Bokskap De som har bokskap har skrevet kontrakt, og de som ikke har har blitt
fjernet.

Vaffelmeister for trolig ikke lagd vaffler til eksamenverksted.

3 Møter som har vært

Utdanningsutvalget Har ikke vært ett nytt møte.

LAMU Møtet skulle holdes 18.MAR, grunnet situasjonen ble ikke dette møtet
holdt.
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MNSU skulle ha ett møte med dekan, grunnet situasjonen hadde leder og nes-
tleder møtet med han via zoom. Det ble snakket om å opprettholde det sosiale
blant studentene.

ZOOM med Steven Fagutvalget hadde en prøverunde med zoom med Utdan-
ningsleder ved KI, Steven. Dette funket bra for det møtet som ble holdt.

Programr̊adet Ikke noe nytt siden sist.

UU (ukentlig utdanning) Det har ikke skjedd noe nytt.

4 Møter som kommer

Intervjukomité Det skal holdes møte til neste uke, via zoom.

UU Det ser ikke ut til at nytt møte skjer i nærmeste fremtid.

MNSU Skjer til mandagen, 23.MAR.

Zoom møte med Steven , med Alexander Sandtorv og Ilan fra forvei. Snakke
om det akademiske og psykologiske ved situasjonen.

Eksamensverkstedmøte skjer neste uke, det er ikke satt dato for møte.

5 Eventuelt

Universitetet holdes stengt til 26.mar. Hvordan undervisning skal foreg̊a er
uklart. Hvordan praktisk som lab skal foreg̊a er ogs̊a uklart.

Eksamensverksted holdes mest sannsynlig via zoom. Dato har ikke blitt satt.
Økonomisk støtte skal søkes fra KI.

Livet etter studiene holdes mest sannsynlig etter neste semester grunnet situ-
asjonen. Leder har snakket med Aker BP, hørte om de hadde noen til å holde
foredrag. Opplegget kan hende holdes til V2021. Det må ses etter hvordan situ-
asjonen holder seg.
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