
Møtereferat
Kjemisk Fagutvalg

UiO, Sem Sælands vei 26, 0371 Oslo

Dato: 04/10/2021

Tid: 17:15

Sted: Møterom VU24

1 Godkjenning av innkalling

Til stede: Jon, Jonathan, Elias, Keerthy, Matthew, Martyna, Hannah

2 Statusoppdatering

Labfrakk

Det har vært en del som har vært innom for å kjøpe labfrakker, dette har roet

seg ned. Det var mange labfrakke som ble bestilt, men det mangler størrelse 40 i

damer.

Post

Alkymisten

Det har blitt tatt opp om vi, kjemisk fagutvalg, skal ha noe ansvar for rommet.

Det er proton og menageriet som st̊ar som ansvarlig for rommet kommer det fra

admin. Alex har snakket med admin ang̊aende alkohol nede p̊a alkymisten, og f̊a

kjellerstatus.
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Lesesalplass

Folk glemmer å skrive under p̊a lappene sine, dette har blitt tatt opp flere ganger.

Det er ikke flere som har søkt.

Musikkrom

Det mangler fortsatt intrumenter, men det har felre som har hatt lyst til å spille

der inne. Matthew will fikse litt p̊a rommet og "dekorere". Søknaden skal sendes

videre til admin etc.

Økonomi

Dominos sender faktura manuelt, det kan hende at denne kommer til uka. Det har

blitt sendt mail om dette.

Sosialrom

Kaffe har fortsatt ikke blitt kjøpt inn, dette skal tas opp med de andre foreningene.

Det er ingen som skriver under p̊a at de har rengjort. Det er ingen som rengjør

heller, det er flere oppgaver som skal gjøres

Bokskap

Vivian er ikke tilstede, men bokskap skal klippes i løpet av oktober.

3 Møter som har vært

Ukentlig med Steven og Co var ikke denne uken grunnet andre møter, men

uken før der igjen ble det tatt opp om et problem MENA studentene har kommet
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over, og denne kaffebaren som er tenkt ved glassburet.

MNSU skal ha fagutvalgsarrangement, og de ville høre om hvor populært dette

ville være blandt fagutvalgene. Det har vært problemer med organisk veileder,

men dette har ordnet seg.

Møte med Kirsti p̊a fredag var det snakk om økonomisk støtte og hvordan det

skulle være med bestilling av pizza og etc.

Det kan være lurt å kombinere dette med postertorg, postertorg vil da være uken

før.

Søknadene til SiO skal underskrives av Einar, Kirsti og Line, og sendes inn.

Utdanningsutvalget hadde møte, men representant som er Melika er ikke tilst-

ede.

Første intervju - porøse materialer gikk generelt fint. Det skal bli holdt to

intervjuer til.

4 Møter som kommer

Ukentlig med Steven og Co skjer p̊a fredag, da vil vi ta opp om postertorget

og CV kurset.

To gjenst̊aende intervjuer - porøse materialer Melika møter opp p̊a dette

5 Eventuelt og møtekritikk

Menageriet skal ha beerpong, KFU stiller med lag.
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