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Tilstede
Agmund, Tobias, Erik, Ece, Ida, Samater, Camilla, Feliks, Paulina, Philip.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Erik ble valgt til referent.

Valg av ordstyrer
Nytt av året vil fagutvalget velge ordstyrer for hvert enkelt styremøte. Tobias ble valgt til ordstyrer for møtet.

Saksliste
• Google Docs

Det ble vedtatt ved avstemning at google docs vil bli brukt som innkallinger fra nå av, ettersom medlemmer
kan legge til ønskede saker frem til kort tid før møtestart.

• Økonomi
Søknad om penger fra instituttet ble gjennomgått ved økonomiansvarlig. Det ble understreket at det er
viktig å opprettholde et miljø selv om vi ikke kan møtes fysisk. Dermed ble det lagt frem forslag til om å
bruke mer penger på nett arrangementer i form av premier. Ønske om en eventuell kalender. Understreket
at søknaden må skrives mer formelt, samt med en større grad av selvsikkerhet, for å kunne motta ønskede
midler.

• Lesesalplasser
Instituttet har ikke svart på noen av fagutvalgets henvendelser.Det viser seg uansett å ikke være aktuelt å
bruke lesesalplasser grunnet locdown, men fagutvalget er alikevel i en avventende posisjon.

• MAT1120
Det ble ytret et ønske om at lederen skulle gitt mer informasjon angående saken, selv om det var lite
mailkorrespondanse å vise til. MFU ønsker å bli oppdatert. Forslag om å gjøre lignende prosess slik det ble
gjort med mailen angående lesesalplasser.
Det ble rapportert fra et MNSU-møtet at en student i MAT1120 som hadde gjennomført undersøkelse i
faget, forteller at studenter i nevnte emne var misfornøyde med gjennomføringen av undervisningen og
kommunikasjon med undervisere. Studentene ble for eksempel lovet forberedelsesmateriale de ikke fikk,
blant annet en prøveeksamen som ikke ble gitt ut, men en annen eksamen som ikke korresponderte med
avsluttende eksamens krav. Spørreundersøkelsen ble utviklet av studentene selv. MNSU stiller seg bak at
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MFU skal gå videre med saken. Det ble også understreket at det er flere råd og styrer som kan ta saken
videre.

• Nettside
Denne saken er kun en påminnelse om at nettsiden må oppdateres med referater fra tidligere møter. Det
ble også foreslått at navngivning i referater bør utelukkes helt eller delvis. Saken vil bli tatt hånd om.

• Eget rom
Det har tidligere blitt ytret et ønske om et eget rom for matematikkstudenter. Dette vil bli tatt opp i et
møte med instituttet 26. Januar, og fagutvalget avventer mer informasjon.

Eventuelt
• Mailingliste.

Spørsmål om hvorvidt alle er med for å oppnå mest mulig effektiv mailingkorrespondanse.

• Digitale kollokviegrupper.
Forslag om digitale kollokviegrupper, i hovedsak for førsteårsstudenter. Saken tas videre.

Nytt møte: Ikke avklart.
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