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Tilstede
Erik, Ida, Agmund, Tobias, Ece, Feliks, Maud, Camilla, Andreas.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Erik er referent.

Saksliste
• Hvordan skal vi arbeide i fagutvalget? En påminnelse om hvordan vi mest effektivt burde arbeide i

fagutvalget. Dette går ut på å arbeide i flere grupper for å gjøre selve styret mer selvgående.

• Fagevaluering På møtet var det enighet om å ferdigstille fagevalueringene for utvalgte emner i høstsemesteret
fredag 12.februar.

• Semesterplan Det ble ytret et ønske om å lage en semesterplan for de sosiale aktivitetene til MFU. Forslag
som digital escaperoom, quiz,Frokost eller lunsj og popmat-foredrag var forslagene fra styret. Det ble derfor
vedtatt å sette opp en kalender.

• Økonomi Henvendelse til MI har enda ikke blitt besvart.

• Abelstuen Oppdatert informasjon i saken om abelstuen. Ledelsen har gitt tillatelse til utbygging av
abelstuen. Noe som midlertidig stanser prosessen er at det er ukjent hvem som eier"abelstuen, men når det
er klart sender fagutvalget ved lederen ut en mail til eier.

• Oppdatering fra Bachelorrådet og Masterrådet Ikke noe å melde fra Masterrådet. Bachelorrådet: Nytt
Webdesign: UiO kommer til å oppdatere hele hjemmesiden. Kommer til å se mer oversiktlig ut, og derfor
enklere å finne frem. Dette vil enten skje i mars/april i år eller nestepr med henblikk på nye studenter.
MAT1120-saken: Stor misnøye for emnet etter emneevalueringen. Ønske om å sende ny mail, hvor instituttet
tar valget om hva de ønsker å gjøre i saken. Studentrådet valgte likevel ikke gjøre noe med saken. Dette fordi
karakterene gitt ikke hadde store avvik fra tidligere år. Studentrådet konkluderte også med at opprettelsen
av en padlet etter alt å dømme ikke hadde gitt noen utslag i karakterfordelingen i emnet. Det at foreleserne
ikke hadde lagt opp til god unvervisning var heller ikke et gyldig argument.

• Eventuelt Feliks ble valgt til ny MNSU representat etter avstemning i styret.
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