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Tilstede
Agmund, Feliks, Erik, Ida, Ece, Camilla, Maud, Tobias, Samater, Emil.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Erik ble valgt til referent.

Saksliste
• Matematisk Institutts rekrutteringsplan.

Når det kommer til matematisk institutts rekrutteringsplan, ble det diskutert i fagutvalget hvordan vi
best mulig kan tiltrekke oss elever ved videregående skoler som ønsker å studere ved UiO, mer spesifikt
ved matematisk institutt. Det ble foreslått at vi som institutt trenger et større fokus på det sosiale i
sammenheng med det faglige, noe liknende en linjeforening man kunne funnet ved andre universiteter. Det
ble helt konkret foreslått å anskaffe et kontor hvor studenter kan tilbringe tid sammen med medstudenter.
Det ble foreslått å gjøre om abelstua i NHA til et eget rom, med den forutsetning at vi har en god idé om
hvordan rommet best bør brukes. MFU stiller seg bak forslaget om å gjøre abelstua til et eget rom, og
dette ble vedtatt ved avstemning, med den forutsetning om at vi har en tydelg plan om gjennomføring av
prosjektet.

• Sosiale arrangementer.
Grunnet COVID-situasjonen har det vært vanskelig, om ikke umulig å gjennomføre fysiske arrangementer
med godkjenning av instituttet. Det ble foreslått å oftere arragnere digitale møter, ettersom dette er eneste
måte å sosialisere med flere studenter samtidig. Derfor er dilemmaet å opprettholde Coronarestriksjonene
samtidig som vi kan ha sosial omgang som ikke innebærer digitale møter. Et konret forslag var å utvide
muligheten for trening, ved å kjøpe inn diverse treningsutstyr. Helt konkret var forslaget å gi 1500 kr til
sosialkomitéen. Dette ble vedtatt ved votering.

Eventuelt
Det ble bemerket at sakene til eventuelt ville bli mer aktuelt på nyåret.

• Ordstyring
Det ble foreslått et bedre ordstyringssystem på MFU-møter, slik at møtetiden blir brukt mer effektivt.
Dette blir tatt videre når det er aktuelt.
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• Reach
En bemerkning gjort om at MFU må bli mer synlige, og få en bedre reach". Matematikkstudenter må være
klare over hva det er fagutvalget gjør, og hvem vi er.

Neste møte: Ikke bestemt, men etter alt å dømme på nyåret.
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