
Møtereferat
Kjemisk Fagutvalg

UiO, Sem Sælands vei 26, 0371 Oslo

Dato: 5/03/2022

Tid: 16:15

Sted: Curie, Kjemisk Institutt

1 Godkjenning av innkalling

Tilstede: Thomas, Aleks, Jon, Melika, Keerthy, Linda, Malin, Matthew og Han-

nah.

2 Statusoppdatering

Labfrakk

Matthew skal bestille inn labfrakker til uken. Ang̊aende trykk av labfrakk, KFU

har lagt ut for de to siste gangene og det er ikke noe som vi fagutvalget ikke syns

vi burde.

Vi vil tilkalle Line, kontorsjef, inn til møte for å snakke om bestilling av labfrakk

og trykk p̊a labfrakk.

Post

Det var ingen post.

Sosialrom

Sindre er ikke tilstede, men en oppdatering er at pappen må tømmes oftere. Pappa-

kontaineren som st̊ar i bunne av trappen blir flyttet p̊a etter tolv.
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Det er satt to sittegrupper nede ved glassburet. KFU vil høre om det er mulig å

legge en av dem opp p̊a datarommet p̊a studentomr̊adet.

Bokskap

Skjemaene for bokskap har ikke blitt g̊att igjennom.

Vaffelmeister

Dawid vil lage vaffler i mai, usikker n̊ar. Verksted er planlagt å ha 23-25 mai.

Vaffelpromo har ikke hatt s̊a stor effekt tidligere.

Web

Bilde av KFU, har blitt lagt ut p̊a KFU sin instagram.

Canvas siden har heller ikke blitt oppdatert, men dette blir gjort fortløpende.

KFU sin UiO side skal ogs̊a oppdateres, med en engelsk side ogs̊a.

3 Møter som har vært

LAMU møte var sist uke. Det ble tatt opp rehabilitering av taket i østfløyen.

Det ble ogs̊a mulighet for å hente varmeovner, slik at vi kan legge det opp p̊a

studentomr̊adet.

Det er ikke lov å ha andre elektronisk utstyr p̊a kontorene, de skal ligge p̊a kontoret.

De ligger bak med kjemikaliemerking.

I Ukentlig med Steven og co ble det tatt opp endring i programplanen i

KJMB, og dette inng̊ar med syntese og fysiskalsk 2. Det har kommet en midler-

tidlig løsning.
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MNSU hadde møte ig̊ar. Det ble tatt opp spørsmålene til MFU, Sylow salen

i 3.etasje p̊a VB er reservert til matte studentene, men grupperommene er åpnet

for alle. MAT1050, og MAT1060 har ikke blitt tatt opp i MFU, men det tenkes å

ta det opp med MFU, fagutvalg til fagutvalg.

4 Møter som kommer

Ukentlig med Steven og Co

MNSU

5 Eventuelt og møtekritikk

Innholdsprodusentene vet MN vil i møte med de ulike fagutvalgene. Hvis vi

tagger @unioslo mn, vil de legge det ut for oss.

Redigeringstilgang til KFU nettsiden er ikke klart, Jon har ikke tilgang.

Genser Aleks vil bestille. Kanskje med KJMB eller MENA logo, og UiO logo.

Bestiller ved interesse, og kun for de som vil ha.

V̊arløk Det vil bli kjøpt inn 4 kasser, men det kan ogs̊a høres med EA med

kasser og jord.

Hendvendelse om MENA-studieplasser , det kom inn en hendvedelse ang̊aende

plasser p̊a MENA
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