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1 Saksliste

1.1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med noen bemerkninger.

1.2 Økonomisk gjennomgang
Veldig lite aktivitet det siste året, kun en utgiftspost. Det er søkt om midler for neste år, søknaden er godkjent
men pengene er ikke på konto enda.

1.3 Statutter
Det er forslag om å endre to statutter:

1.3.1 Slå sammen verv: sekretær og webansvarlig

Leder foreslår å fjerne vervet som heter Webansvarlig, og heller inkludere ansvaret i sekretærvervet. Saken ble
diskutert og det ble enighet om at det er nokså ukontroversielt. Endring ble godkjent med 25 mot 6 stemmer.

1.3.2 Faste lesesalsplasser for styret

Camilla orienterer om problematikk rundt lesesalsplasser. Det diskuteres løsninger og problemer ved å ikke
prioritere poteter i fordelingen av lesesalsplasser. Det vedtas en resolusjon om at MFU får allmakt til å prioritere
lesesalsplassfordelingen slik de selv synes det er best i denne perioden.

1.3.3 Faste møtetider for MFU

Forslag til ny statutt: MFU vil ha fullmakt til å sette en fast møtetid i første møte av semesteret. Det diskuteres
litt, men det virker lite kontroversielt. Forslaget vinner med 22 mot 5 stemmer.

1.4 Valg av verv
1.4.1 Valg av leder

Agmund presenterer ledervervet, og snakker litt om hva han gjort det siste året. Både Agmund og Silje stiller til
å være leder i MFU, og holder appell. Philip og Sigurd teller stemmene. Agmund vant valget.

1.4.2 Presentasjon av verv

Agmund tar en kjapp gjennomgang av vervene før vi stemmer over resten av vervene. Sigurd blir valgt som
ordstyrer. Vi ber alle som er interessert i et verv melde seg, så vi får en oversikt. Allmøtet blir enige om
voteringsform. Vi tar alle valg der det er flere som har meldt seg først, deretter får alle som har tapt et valg
mulighet til å melde seg på nytt. Philip og Sigurd teller stemmene.
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1.4.3 Valg av nytt styre

Verv Navn

Leder Agmund Riiser
Nestleder Erling Pettersen Vollan

Økonomiansvarlig Jouval Somer
Lesesalsansvarlig Camilla Dalby Borger
Sosialt ansvarlig Paulina Szypowicz

MNSU-representant Feliks Falk
Emneevalueringsansvarlig Philip Hoel

PopMat-ansvarlig Ece Çetinoğlu
Sekretær / Webansvarlig Cecilie Klarpås

PR-ansvarlig Iunia Melania Antal
Bedriftsansvarlig Oliver Stavik

Studielivmedhjelpere Sophus Bredesen Gullbekk
Farida Josefine Elkhou

Florian Svendsen
Philip Andreas Aarstein

1.4.4 Valg av representasjon i utvalg/styrer

Allmøtet valgte en representant til hvert styre, og utsetter valg av andre representanter og varaer til første
styremøte. Disse skal da velges internt i styret.

Styre/utvalg Representant

Instituttstyret Agmund Riiser
Studieutvalget Philip Aarstein
Bachelorrådet Erling Pettersen Vollan
Masterrådet Ece Çetinoğlu

1.5
Møtet lukkes.
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