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1 Saksliste

1.1 Julebord
• Planen er å være hjemme hos noen.

• Hjemme hos Agmund, MFU betaler mat (sushi f. eks) og mineralvann/snacks

• Kommer med forslag til dato når roomie til Agmund er ute av karantene

• Sosial komitee står for underholding

• 3000kr satt av til julebord

1.2 Innkjøp av fotball
Bruk av ca. 350 kr er godkjent for å kjøpe fotball til matematikkstudentene.

1.3 Eventplan
Sosial komitee setter seg ned og lager en løs plan for arrangementer kommende semesteret.

1.4 Emneevaluering
Ikke ferdigstilt enda. Alle evalueringer er sendt ut, men avventer svar fra flere studenter.

1.5 Reformering av studier
Det er snakk om å ha EXPHIL tidligere i løpet.

1.6 Bedpress
• Agmund har fikset egen bedpress-mail/liste

• Bedpress med gemini slutten av første kvartal/begynnelsen av andre kvartal

• Før det ønsker vi å ha stand på VB i lunsjtiden der det kan deles ut merch. Det må sjekkes opp om man
må ha tillatelse for å ha stand.

• I første omgang vil Sophus, Oliver og Philip A. danne et bedrifts-team for å avlaste Oliver
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Eventuelle

Hyttetur
De foreslåtte datoene er opptatt, sosial komitee finner nytt tidspunkt.

Merch
Har blitt lagt på vent en stund, men Feliks skal undersøke dette nærmere. Vi får økonimsk støtte fra instituttet
til kjøp av merch (genser osv).

Endrede retningslinjer for obligatoriske oppgaver
Matematisk institutt har endret retningslinjene for obligatoriske oppgaver slik at man kun ett forsøk på å få
en oblig godkjent. Dette ble tatt opp på Bachelorrådet for en stund siden, der det ble vedtatt selv om våre
representanter Philip og Farida stemte imot. MFUs inntrykk er at det er mye misnøye og frykt med dette blant
studentene. MFU er enige om at det er vanskelig å konkludere om det gir ønsket effekt før vi ser det i praksis.
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