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Referat fra møte
Matematisk fagutvalg
6. februar 2019

Tilstede:
Vegard, Edvard, Florian, Jardar, Arne Tobias, Samater, Jens, Christian, Sigurd, Elisabeth, Sverre og Ella

Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Ella valgt til referent.

Saker til eventuelt
Utsette siste diskusjonssak til neste møte.

Saksliste

Orienteringssak
Mentorordning:
Orientert på mail. I første omgang legges mentorordning på vent, men det er snakk om å ordne flere åpne
leseplasser for fellesskapets skyld. Nye plasser skal på plass i 3. etg, Sverre skal høre hvordan det står til. Forslag
om å åpne opp en eller flere lesesaler på Abel. Går utover faste lesesaler. Kan bli utfordrende mtp korttilgang og
kjøkkenbruk, og bli forstyrrende for professorer.
Saken tas videre på neste møte.

Hyttetur:
Det meste i orden. Fått støtte av instituttet, der var det inkludert penger til vaskehjelp. 3.-4. mai på Studenter-
hytta.

BedPres:
Eikagruppen 28. februar, påmelding som prioriterer 3.årsstudenter og eldre. Spacemaker i slutten av mars. Skal
også ha en BedPres med Finanstilsynet, usikkert når.

Diskusjonssak // Vedtakssak
Vi diskuterer og planlegger arrangementer for det inneværende semesteret.

Spillkvelder:
Suksess. Skal prøve å få til annenhver uke. Vi får ikke automatisk støtte for pizza, men kan søke. Eventuelt blir
noen spillkvelder uten pizza. Rullerer på hvem som skal arrangere. 14. februar (Arne Tobias og Elisabeth) og
onsdag 27. februar (Ella og en til), etterpå annenhver torsdag.
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Mattefrokost:
En mattefrokost dette semesteret. Elisabeth.

PopMat:
En PopMat dette semesteret. Eline.

Integralmesterskap:
En gang i løpet av semesteret. Sverre, Elisabeth, Arne Tobias.

Eksamensavbrekk eller sommeravslutning:
Planlegge et arrangement på slutten av semesteret. Edvard, Florian.

Matematiske leker:
Eva kan se på hvordan dette har foregått før, vurdere om vi har tid til å arrangere denne våren.

Diskusjonssak - Strukturering av bachelorprogram og bacheloremner
Venter til neste gang.

Eventuelt
Kontortid:
Forslag om kontortid for professorer. Enten for alle, eller særlig ved emner der det ikke er grupper/plenumsregninger.
Et poeng med mentorordning var å lage tettere bånd mellom studenter og instituttet, og kontortid kan hjelpe.
Tar det opp med studieutvalget.
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