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Tilstede: Farida, Sophus, Jouval, Ece, Philip H., Philip A., Florian, Feliks, Camilla, Iunia, Cecilie

Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Farida ble valgt til referent i begynnelsen av møtet. Cecilie tok over ca. halvveis i møtet.

1 Saksliste

1.1 Godkjenne pengebruk til sosiale arrangementer og tilbakebetalinger
Jouval har søkt om inntil 70 000kr. Det er ca. 1 måned ventetid, så det antas å være avklart rundt 10.mars.

• Åpning av Sylowsalen: 3000 kr satt av. (I ettertid av møtet ble det klart at Matematisk institutt refunderer
MFU for kaken).

• PopMat gave til foreleser: 300 kr satt av.

• Åpning av matterommet: 1000 kr.

Tilbakebetalinger fikses internt ved å sende kvitteringer/beregninger til Jouval.

1.2 Arrangementer før 10.mars
Camilla har vært i kontakt med Storebrand, og skal ha en samtale med dem ila. uka angående bedriftspresentasjon
24. februar. Forslag om å kjøpe inn brus og plastglass til åpning av Sylowsalen i morgen (18. februar). Farida og
Ece kjøper det som trengs til åpningen etter møtet.

1.3 Dokumenter på nettsiden
Cecilie har ansvaret for å oppdatere vervoversikt, statutter og andre dokumenter på nettsiden. Disse skal deretter
skrives direkte inn på nettsiden for å forbedre brukervennligheten.Dersom det blir aktuelt at MFU godkjenner
endringene, skal disse tas opp på et senere møte for gjennomgang eller eventuelt sendes som utkast til MFUs
medlemmer.

Eventuelt

Møte med Studieutvalget
Farida fikk ikke vært på møte onsdag 16. februar. Ece erstatter Philip A. på neste møte.
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Status høyttaler-utleie
Ingen oppdatering. Det var spørsmål om det var nødvendig med kontrakt og uttleie i det hele tatt. Det ble tatt
opp at ansvar for å skrive kontrakt kanskje burde overføres til noen andre enn Oliver. Ingen bestemmelse.

Ønske om å gå gjennom evalueringsrapporten for bachelorprogrammene
Skal gås gjennom på neste møte, eller i det minste før neste møte i Bachelorråd.

Status merch
Feliks skal se på det til neste møte, og komme med et anslag på prisen for dette.

PR-mailingliste
Iunia har fikset at MFU skal få egen mailing-liste for å formidle MFUs arrangementer via andre kanaler enn
sosiale medier (i tillegg til nettsiden). Denne mailing-listen må studentene melde seg selv opp til. Cecilie skal
hjelpe Iunia med formidling via mail.

mailto:fagutvalg-liste@math.uio.no

	Saksliste
	Godkjenne pengebruk til sosiale arrangementer og tilbakebetalinger
	Arrangementer før 10.mars
	Dokumenter på nettsiden


