
Matematisk fagutvalg

fagutvalg-liste@math.uio.no

Besøksadresse

UE16
Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus
0851 OSLO

Postadresse

Postboks 1053 Blindern
0316 OSLO

Referat fra møte
Matematisk fagutvalg
17. mars 2022

Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Cecilie ble valgt til referent.

1 Saksliste

1.1 Hyttetur
Prisen har gått litt opp siden i høst. Nå er det en grunnpris på 5000 kr per døgn, 200 kr per person, og et tillegg på
500 kr for henting av bagasje (dersom det er ønskelig). Sist ble det ca. 14 000 kr. I høst fikk vi noen reaksjoner på
at 200 kr per pers. var for dyrt , så vi setter egenandelen ned til 150 kr. Antageligvis vil det være flere som ønsker
å bli med denne gangen pga. lettede koronarestriksjoner. Det er plass til 70 stk på hytta. Sist kostet mat ca 3000 kr.

Godkjenner pengebruk på 16 000 kr.

1.2 Vervoversikt
Ferdigstilt dokument sendes til MFUs medlemmer og regnes som godkjent hvis det ikke kommer noen innvendinger
innen 3 dager.

1.3 Internkveld
Det blir restaurant og escape room eller fangene på fortet. MFU dekker mat og ikke-alkoholholdig drikke. Forslag
om Mela café, Los Tacos, El camino eller Mucho Más. Restaurant bestemmes med poll på Facebook.

Pengebruk på 8 000 kr godkjent.

1.4 Merch
Leverandøren for merch blir IDÉ House of Brands der vi må sende inn forespørsel med ønsket design. Feliks’
forslag er half-zip genser (som MNSU genserne) eller eventuelt en zip-vest. Designmessig er forslaget å ha MFUs
logo på brystet. Resten av designet bestemmes via avstemning på Facebook der Feliks deler lenker til forslagene.
Det ble foreslått å ha hette på genseren, eller hettegenser/collegegenser istedenfor half-zip.

1.5 Programevaluering
Utsettes til neste møte.
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Eventuelt
Vi har enda ikke mottatt pengene på kontoen, men søknaden om midler skal evalueres denne uka. Både Bekk og
Storebrand har blitt fakturert for bedriftspresentasjonene. Når disse midlene kommer inn, vil vi ha ca. 100 000
kr tilgjengelig.

Møtet avsluttes tidligere pga. arrangering av spillkveld
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