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Tilstede: Agmund, Iunia, Camilla, Jouval, Florian, Cecilie, Feliks, Farida, Sophus

Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Cecilie (sekretær) ble valgt til referent.

1 Saksliste

1.1 Valg av ny sosialt ansvarlig
Vi ble enige om at rollen som sosialt ansvarlig bør fordeles over en gruppe istedenfor en enkeltperson. Sophus og
Farida ble valgt som hovedansvarlige for det sosiale. I tillegg skal økonomiansvarlig Jouval inkluderes slik at det
blir lettere å arrangere eventer med tanke på budsjett m.m.

1.2 Fagevaluering
Hoveddiskusjonen blir senere når evalueringsansvarlig Philip er med på møte. Agmund ønsker å sende en mail til
instituttet om kommentarer til hvordan studene på Matematikk fungerer siden UiO endrer fagoppbygningen til
MAEC og MAMI, samt at de skal åpne ny linje om kryptografi og informasjonssikkerhet. Agmund sender mail
ila. neste uke, og sender utkast til resten av fagutvalget på mail først, med mulighet til å komme med innspill før
ferdigstilt versjon sendes.

1.3 Matterom
Hvor mye penger kan settes av? Hva bør være på rommet for at det skal være attraktivt for mattestudenter å
bruke?

Angående møbler: Annika skulle sjekke opp om vi kunne få noen møbler fra lageret, eller om vi kunne få litt
støtte til det. Camilla sender purremail for å få svar. Jouval påpekte at det er instituttet som burde bidra med
midler til utforming av rommet.

Feliks mener at vi burde prioritere lagring. Feliks foreslår skap for trygg oppbevaring. Camilla påpeker at
døren er låst for alle som ikke er mattestudenter slik at dette kanskje ikke er nødvendig. Dette kan vi komme
tilbake til senere.

Camilla og Feliks ønsker å kjempe om at vi skal få lov til å oppbevare mat (kjøleskap) og at åpningstidene
bør kunne utvides. Vi synes at det ikke gir mening at vi ikke skal kunne spise i et sosialt rom. Feliks påpeker at
fagutvalget i så fall kan ha ansvar for renhold/opprydning, hvis det er argumentet mot spising i rommet. Camilla
sender utkast til mail med disse argumentene til MFU senere i dag.
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1.4 Handlingsplan
Agmund ønsker at vi lager en plan om ting vi ønsker å oppnå som det arbeides selvstendig med utenfor møter.
Møter i MFU kan brukes til innspill og støtte, slik at møtene blir mer fokuserte. Foreløpig forslag til handlingsplan
fra Agmund består av:

- Kjempe for Abelstuen

- Bruk og innredning av 1 etg. NHA

- Økt antall Bedpres

- Økt antall sosiale aktiviteter

- Mer aktivitet og bidrag til evaluering/omorganisering av bachelorprogrammene på MI.

Formålet er å ha klare mål som MFU skal jobbe mot hele semesteret.
Saken tas opp på obligatorisk møte (neste møte). Skal også publiseres internt til MFU.

Eventuelt
• Det er snakk om at tredje etasje på VB skal bli en slags "mattekrokfor mattestudenter sånn som Lektorkroken.

Ingen oppdatering der. Tas opp på neste møte, eventuelt om vi har noen forslag til navn. Forslag om
konkurranse i våre kanaler for å finne navn der vinneren kan få gavekort på 500 kr som MFU har tilgjengelig
allerede. Agmund sender mail til Ulrik og sjekker om dette er tillatt.

• Forslag om å stramme inn på reglene for oppmøte ved møter. Camilla foreslår at noen møter blir obligatoriske.
Det er vanskelig for resten av MFU. Spesielt når medlemmenes ansvarsområde er på agendaen. Burde være
obligatorisk å melde ifra om at man ikke kan i god tid. Forhåpentligvis kan en handlingsplan hjelpe med
dette.

• Burde ha møte om Bedpres så fort som mulig. Agmund vil kalle inn til (digitalt) møte.

• Neste møte bør vi sjekke om det er andre tider/dager som bør bli fast møtetid nå som det er nytt semester.

• Camilla ønsker å ikke bruke kohorter når det kommer til fordeling av lesesalsplasser. Forslag om å bruke
standardskjema, men at vi sender ut påminnelse til studenter om tiltak (1 meter osv.) og hva som forventes
av dem. Generelt diskusjon rundt hvordan vi skal forholde oss til nye tiltak. Forslag om å dele stillestudenter
og snakkesaligestudenter i hver sin sal. Avslått.

• Neste møte bør være obligatorisk. De som ikke møter opp mister vervet sitt.

• Farida skal ringe og purre angående hyttetur.

• Jouval har fikset PopMat dersom restriksjonene tillater det.
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