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Referat fra møte
Matematisk fagutvalg
18. oktober 2018

Tilstede:
Edvard, Eline, Vegard, Sigurd, Jens, Eva, Elisabeth, Sverre, Arne Tobias, Christian, Florian, Jardar, Ella.

1 Godkjenninger

Valg av referent
Ella ble valgt som referent.

Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.

Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent.

2 Saksliste

2.1 Saker til eventuelt
- Skjule MFU sine dokumenter på nettsidene.
- Åpningstider på Realfagsbiblioteket.
- Tilholdssted for matematikkstudenter ala lektorkroken.
- Nettverksmiddag med Realistlista.
- Gruppetimer for emner fra 2000-nivå og oppover.

2.2 Orienteringssak
Styret legger frem hvordan det går med oppgavene som hver enkelt har fått.

- Sverre: Internmiddag for MFU. Forslag: middag hjemme hos noen i november. Har vi tid dette semeste-
ret? Kan bestille mat, gi noen ansvaret for å lage mat, eller så kan alle ta med noe. Tak på max 3000 kr. Sverre
skal lage poll på Facebook om tidspunkt.

- Arne Tobias: MFU frokost. Gikk bra. Bør kjøpe pålegg som kan stå lengre på kontoret (nugatti osv), og kan
gjerne få til enda bedre oppmøte neste gang. Kanskje låne kaffemaskin fra biblioteket? Må også huske på å skaffe
korttilgang til slike arrangementer.

- Florian: Eksamensmiddag i 12.etg. Foreslår i slutten av november. Servering av pizza, kanskje vise film?

- Jardar: Hyttetur: Vil arrangere to hytteturer ila året; i april og september(etter fadderuken).
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Nyttårsball: Må finne lokasjon. På Blindern eller utenfor? Hvor har fysikk ballet sitt?
Spillkveld: Kan få penger av MI til pizza en gang til dette semesteret. Tidspunkt avhenger av når 12.etg er ledig.

- Eva: Matematiske leker til våren. Venter litt med planlegging, og ønsker samarbeid med Abels Gainerz.
Tidspunkt rundt april/mai.
Lesesalsplasser: Skal sjekke om alle plassene blir brukt.

- Jens: Bedpres: Vellykket. God kommunikasjon med Bekk, NetCompany og Accenture. Viktig å få så mange
som mulig til å møte på Bedpres, så dette krever god promotering.
Masterdag/kveld: Til våren. Må beregne god til til å booke RF.

- Eline: PopMat. Ønsker foredrag om matematikkens historie. Kanskje i november. Mulig med matserve-
ring?

- Vegard: Økonomi. Alt som har å gjøre med økonomi må gå gjennom Vegard. Husk å ta vare på kvitte-
ringer.

- Sigurd: Webansvarlig. Skal oversette nettsiden.

- Elisabeth: Arrangere bachelorkveld. Tidspunkt: starten av neste semseter, før søknadsfristen til å søke master.
Lokasjon: 12. etg. Studenter presenterer deres masteroppgaver. Matservering.

2.3 Spillkveld
Skal avklare hvor mye vi kan få dekket av utgifter til mat, og om vi får flere spill til neste gang. Best å ha det i
12.etg.
Jardar skal spørre om fast booking av 12.etg neste semester annenhver torsdag, også med tanke på andre
arrangementer.

2.4 Vaffelorakel
Hvordan finne orakler med bred kompetanse? Lønnet eller ulønnet? Bør vente til neste semester grunnet mange
arrangementer før jul. Sverre skal høre med instituttet hva de tenker.

2.5 Integralmesterskap med fysisk fagutvalg
Styret skal gi tilbakemelding om at vi gjerne er med på å arrangere neste semester. Elisabeth og Arne Tobias er
med på å arrangere. MFU er med på å eventuel spleise på pizza.

2.6 Hyttetur
Tid: før påske. Styret må beregne god tid til planlegging og påmelding. Jardar skal booke hytte innen neste
møte. Sigurd, Florian, Edvard og Jardar er med på å arrangere.

2.7 Internkanal
Hvordan bør kommunikasjon foregå? Fungerer fint med Facebook-gruppe. Skal også lage en MFU-chat.

2.8 Eventuelt
- Skjule MFU sine dokumenter på nettsidene.
Lar det være som det er med mindre problemer oppstår siden.

mailto:fagutvalg-liste@math.uio.no


Matematisk fagutvalg

fagutvalg-liste@math.uio.no

Besøksadresse

UE16
Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus
0851 OSLO

Postadresse

Postboks 1053 Blindern
0316 OSLO

- Åpningstider på Realfagsbiblioteket.
Eventuell endring vil skje bekostning av åpningstider andre dager. Styret har formidlet til biblioteket et ønske
om kortere åpningstid på fredag til fordel for lengre tid i helgene. Sverre skal spørre om det går an å ha VB
åpent selv om biblioteket er stengt.

- Tilholdssted for matematikkstudenter på VB.
Ønske om egen mattekrok. Sted: 3. etasje når det kommer nye leseplasser der. Styret skal ta det opp med
biblioteket, og saken tas videre til neste møte

- Nettverksmiddag med Realistlista.
25.oktober for de i styret som ønsker å delta.

- Gruppetimer for emner fra 2000-nivå og oppover.
Flere kommer på gruppe enn plenum. Er det mulig å lage en ordning med gruppetimer også for viderekomne
studenter? Samtidig er det også ønskelig å bevare plenumsregningene. Saken tas opp på neste møte.

Neste møte blir i starten av november.
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