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Tilstede
Agmund, Philip A., Sophus, Florian, Ece, Jouval, Philip H., Farida, Oliver, Feliks, Iunia, Erling og Cecilie

Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.
Ordlyd for statutt om fast møtedag og vervbeskrivelse for sekretær/web-ansvarlig godkjent.
Utgifter fra allmøte 06.09.21 godkjent.

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

Saksliste

Oppklaring av representasjon i styrer
• Instituttstyret

– Agmund, Philip A.
– Vara: Jouval, Sophus

• Studieutvalg

– Farida, Philip A.
– Vara: Ece, Florian, Philip H.

• Bachelorrådet

– Erling, Jouval
– Vara: Iunia, Philip H.

• Masterrådet

– Ece
– Vara: Erling

Valg av fast møtedag
Fast møtedag torsdag kl. 16.15. Generelt annenhver uke, men kun når det er saker som skal tas opp. Det skal
være mulig å møte opp via Zoom. Innkalling innen mandag samme uke.
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Spillkveld 23.09 (utsatt til 30.09)
Vedtatt pengebruk for mat og drikke. Forslag om å låne Playstation fra Realfagsbiblioteket.

Eventuelle
• Lage brosjyrer for å tiltrekke bedrifter, alumni m.m.

– Bedriftsansvarlig lager forslag til brosjyre som skal sendes til MFU medlemmer på email-listen.
Brosjyren anses som godkjent dersom det er ingen innvendinger innen 3 dager.

• Opprette fast epost til bedriftsansvarlig som kan overføres hvert år for å oppretthole kontakter og avtaler.

• Opprettelse av semesterkalender med alle eventer

– Ansvarlige: Paulina og Ece

• Angående spillkvelder:

– Forslag om å vedta pengebruk for mat og drikke for flere spillkvelder av gangen.
– Variere utvalg av mat og drikke

• MFUs høyttaler:

– Feliks har ansvaret for å finne passende tralle el.l. for enklere frakt av høyttaler
– Pengebruk godkjennes på neste møte
– Feliks skal snakke med Oliver ang. kontrakt for utleie av høyttaler

∗ Forslag til utleie: 300 kr pr. natt, 100 kr pr. dag den ikke er levert. Erstatningskrav dersom
høyttaleren blir ødelagt.

• Heretter skal alle forslag formuleres ordentlig og sendes til alle medlemmer av MFU via. email-listen.

– Innspill sendes som ’svar alle’
– Forslaget regnes som godkjent dersom ingen svar/innvendinger mottas innen 3 dager

Neste møte
• Internkveld

• Tur/hyttetur/telttur/skogstur/danskebåten

• Start-up/avslutningsfest for MFU

• Julebord/nyttårsbord for MFU
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