
Møtereferat
Kjemisk Fagutvalg

UiO, Sem Sælands vei 26, 0371 Oslo

Dato: 20/11/2020

Tid: 12:15

Sted: Via Zoom, online møte

Godkjenning av innkalling

Tilstede:

Fra Fagutvalget: Keerthy, Vivian, Elias, Safa, Melika, Sahra, Hannah

Studenter: Rafael Cortez

Statusoppdatering

Labfrakk

Labfrakkene har ankommet, det skal være alle frakkene som har blitt bestilt. De

må kun legges p̊a plass.

Post

Ingen post

Lesesalplass

Rom V176 planlegges å bli stengt til mandag (23.11), grunnet ikke oppfylt opp-

gaver med tanke p̊a holde orden p̊a sosialrommet og gruppe/pc-rom.

Side 1/4



Møtereferat
Kjemisk Fagutvalg

UiO, Sem Sælands vei 26, 0371 Oslo

Musikkrom

Nøkkel til musikkrommet er en ansatt nøkkel, og folk har hatt tilgang til rommet

uten lov. Mail har blitt sendt ut slik at det skal holdes orden. Ny ordning for

musikkromsnøkkel: Ett av skapene foran musikkrommet skal brukes til å oppbe-

vare nøkkel slik at det blir enkelt å l̊ane musikkrommet og f̊a tak i nøkkelen. Det

skal bli benyttet hengel̊as.

Økonomi

Penger til kaffe og ting til sosialrommet har blitt brukt må godkjennes.

Sosialrom

Avgjørelsen om nedstengning av sosialrommet ble tatt med hensyn p̊a smittevern.

Det ble skrevet et stort innlegg p̊a facebooksiden til studentomr̊adet om hva som

kan skje hvis regler ikke overholdes. Folk er misfornøyde.

Med tanke p̊a smittevern er det grunn til å holde det rent, selv om dette ikke st̊ar

spesefikt i innlegget.

Nedstegning av sosialrommet kan være d̊arlig for personer med eksamen med tanke

p̊a oppvarming av mat innenfor eksamenstiden.

Et forslag kan være at sosialrommet skal stenges ned, i en uke, men kan ha en

prøveperiode der det blir spesielt overv̊aket slik at det kan bestemmes om kjøkkenet

skal holdes åpent eller ikke.

Fagutvalget har kommet til enighet om nedstengning og ett innlegg skal legges ut

p̊a facebooksiden.

Vaffelmeister

Det var vaffelpromo 10.11 for eksamenverksted, og det var vellykket.
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Foredragsansvarlig

(Ble glemt å settes av i innkallingen)

Gjennomføringen ble vellyket. Ønske om at promotering skal bli bedre, med tanke

p̊a tider og dager etc ikke var like godt formidlet for alle.

Til neste gang, hvis verkstedene skal holdes over zoom er det greit om disse ikke

blir holdt i auditoriet siden det ble litt tekniske problemer. Fra v̊ar semesteret ble

det l̊ant ut iPader, dette funket. Det ble problemer med dette semesteret.

Møter som har vært

Møte med Steven p̊a onsdag, ble det diskutert det med scanning av eksamen.

Denne infoen har blitt gitt til alle vitenskapelige ansatte, slik at dette kan videre-

formidles til studentene.

Lektorne har heller ikke ordentlig tilhørlighet til kjemi, s̊a steven og kirsti ved Ki

har prøvd å finne ut om det er en mailingliste som inkluderer alle kjemilektorene.

Slik at de ogs̊a skal f̊a info.

MNSU hadde møte med fakultetet. Neste semester, som studentene har allerede

blitt informert om, skal alle eksamner bli satt som hjemmeeksamen. I mars skal

alt være vedtatt og alt av info skal være riktig.

Møter som kommer

MNSU skal ha møte mandag 23.11

LAMU skal ha møte 8.12
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Eventuelt og møtekritikk

Julebord skal ikke holdes dette semesteret

Julekos kan i år kanskje bli lignenede vaffelpromo.

Den gyldene spatel skal bli utdelt i år ogs̊a, nettskjema har allerede blitt lagt

ut. Studentene kan stemme p̊a sin favoritt underviser.
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