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Besøksadresse

UE16
Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus
0851 OSLO

Postadresse

Postboks 1053 Blindern
0316 OSLO

Referat fra møte
Matematisk fagutvalg
14. oktober 2021

Tilstede
Erling, Philip A., Florian, Jouval, Philip H., Farida, Feliks, Camilla, Sophus og Cecilie

Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Cecilie(sekretær) er referent.

Saksliste

Ferdigstille hyttetur
• For øyeblikket ca. 20 stk påmeldt

• Plan for innkjøp: Innkjøp gjøres på veien til hytta og innkjøpere har ansvaret for å lage handleliste.

• Parkering av bil: MFU dekker kostnad for parkering utenfor dersom det blir nødvendig. Farida sjekker om
parkering er inkludert, og eventuelt hvor dyrt det er.

• Mat: Middag(meksikansk gryte eller annen gryterett), nattmat(pølse) og frokost(brødmat). Allergener
i meksikansk gryte skal sjekkes og vurderes i henhold til allergi-informasjon fra innmeldingsskjemaene
(Florian har ansvaret).

• Forslag om å stelle i stand bål - da trengs utstyr til dette. Dette skal vurderes nærmere på neste møte når
vi har bedre oversikt over antall deltakere.

• Foredrag: Henrik har sagt ja til å bli med, imens Kamilla er usikker.

• Camilla stiller med bil.

• Ansvarsroller:

– Reiseleder: Florian
– Stemningsansvarlig (+ bålansvarlig dersom aktuelt): Sophus
– Innkjøp: Camilla og Erling
– Opprydning etter middag: Jouval
– Vask før avreise: Erling
– Middag: Erling og Florian
– Nattmat: Camilla og Farida
– Frokost: avtales senere.
– Underholdning: Sophus og Erling har ansvar for lek. Philip A. tar med Twister. Farida sjekker om

hytta har prosjektor.
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Godkjenne plan for sosiale aktiviteter
• Utgifter for spillkveld virker litt høyt. Burde reduseres til ca. 10-12 pizzaer. Ca. 3 pers pr. pizza. Maksgrense

ved 5000 kr.

• Danskebåten kan gjerne inkluderes i planene, men da med usikker dato på vårsemesteret.

• Vi har nå råd til pizza på Pop-mat, så dette skal legges til på planen (foreløpig dato 1 november).

• Hyttetur budsjettet må økes siden egenandelen kun dekker tilleggsutgiftene pr. pers for hytteleie (200 kr).
Vi mangler derfor budsjett for matinnkjøp.

• Vi ønsker flere spillkvelder og et arrangement for eksamensavbrekk med for eksempel film og pizza. Disse
kan eventuelt samles. Forslag for tidspunkt: to uker etter hyttetur (slutten av november).

• Stoppressen med PU: Felles facebook-event eller annen ordning fikses når ny dato fastsettes.

• Julebord: Et forslag er at vi lager middag sammen, gjerne hjemme hos noen eller i annet egnet lokale, med
mulighet for å gå ut etterpå. Florian skal sjekke om det er mulig å være hos hans foreldre. Eventuelt kan
vi leie NHA 12 med vekter. Kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt.

• Internkveld: Det skal lages poll på facebook for å avtale tidspunkt nærmere pga. usikkerhet rundt å ha det
på en torsdag. Dette bør gjøres så fort som mulig, helst i løpet av fredag 15. oktober (Paulina har ansvaret).
Forslag om at MFU sponser mat og ca. 30 min aktivitet. Vedtatt maksgrense på 3000 kr. Sosialgruppa
finner på opplegg, men bowling og Raadhuset Bar har blitt foreslått som muligheter. Positivt innstilt til
sushi. Jouval sjekker utgifter og hvor mye MFU kan dekke.

• SoMe: event for spillkveld og stoppressen(når dette blir aktuelt).

• Tas opp igjen på neste møte.

Status bedriftspresentasjoner
Ingen fremgang. Nestleder(Erling) skal mase på bedriftsansvarlig (Oliver). Frist er neste møte.

MFU-merch
Generelt positivt innstilt til merch. Forslag om å ha ulikt design for MFU medlemmer og ikke-medlemmer. Feliks
sjekker detaljer rundt MNSUs avtale på neste MNSU møte(mandag). Tas opp igjen på neste møte.

Etikette og regler på lesesalen
Vi har fått tilbakemelding om at punkt 2 og 3 på lesesalsreglementet er for vage angående prating på lesesalen
og at vi må være strengere med punkt 4 angående lett bedervelig mat. Dersom lesesalsreglene skal forandres kan
dette vurderes til neste allmøte, men dette er ikke noe vi går videre med nå.

Camilla skal sende mail til hver lesesal-liste som skal oppfordre hver lesesal til å bli enige om hvordan et godt
læringsmiljø kan bevares i den enkelte lesesalen. I tillegg skal Camilla sjekke at lesesalsreglene er hengt opp i
hver lesesal. Camilla skal også oppdatere tilbakemelderen om det vi har blitt enige om.

Pop-mat
• Foredragsholdere: Riccardo de Bin (forslag om tidlig november), Roger Antonsen og Ola Sande.

• Pengebruk: Kaffekopp til foredragsholder (foreslått tekst: "Verdens beste foredragsholdereller noe med en
matematisk vits på). 2000 kr til pizza. Vedtatt.
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• Tidspunkt: 1. nov mandag i VB1. Vedtatt. Det passer bra med et MFU arrangement ca. annenhver uke, så
det er passende ift. hyttetur 12. november.

• Fint med én Pop-mat dette semesteret, og to neste semester.

Eventuelle
• Oppdatere Brunnøysundsregisteret og admin på kontoen slik at vipps rapportene sendes inn til riktig

person. Erling har ansvaret.

• MFU-bankkort. Koster 200 kr for fysisk bruk, 500 kr for nettbruk og utenlands i tillegg. Kortet må stå på
økonomiansvarlig, så må derfor byttes hvert år. Kostnaden kan bli dekket av driftsstøtte (Jouval sjekker).
Vedtatt.

• Danskebåten. Vil koste ca. 200 kr pr pers uten mat. MFU kan ta initiativ til turen samt publisere det i
kanalene våre, men MFU skal ikke være arrangør.

• Ny nestleder og representant til Bachelorrådet: Det letteste er å velge én av MFUs medlemmer til ny
nestleder og bachelorråd-representant. Dette skal velges på neste møte.

• Årets foreleser: Forslag om å be om nominasjoner og begrunnelse på stikkordsform i våre kanaler (Iunia).
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