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Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Iunia ble valgt til referent. Cecilie formaterte i LaTex.

1 Saksliste

1.1 Valg av ny sosialansvarlig
Settes på vent, snakk om enten Sophus eller Farida avhengig av utvekslingsplaner.

1.2 Matterom
Vi er misfornøyde med åpningstider. Annika er redd for misbruk av rommet til alkohol/vorsing, dette er på
grunn av tidligere hendelser. Rommet skal egentlig brukes som kollokvierom. Paul sa at vi kan få møbler inn på
rommet.

Kan vi kreve samme regler og åpningstider som Honours? Camilla/Jouval sender e-post til Honours-fagutvalget
og hører med dem, så tas dette videre med Annika. Vi venter med å publisere noe på MFU-siden til dette er
avklart.

1.3 Hyttetur vårsemesteret
Snakk om 25. mars – 26. mars, samme dag som siste midtveis for førsteårsstudenter. Farida sender e-post til
hyttemannen.

2 Eventuelt

2.1 Foreløpig saksliste til første møte etter nyttår
Agmund sendte e-post om ting som skal tas opp første møte på nyåret. Sett kjapt innom, virker greit.

2.2 Stopp Pressen
Tenker å lage arrangement torsdag 16. desember. Florian hører med dem om det skal være konserter eller annet
den dagen.
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2.3 Vinteraktivitetsdag
Utsettes inntil videre.

2.4 Bedriftsansvarlig
Vi har en bedriftsansvarlig, men det har ikke være noen bedpres. Oliver kommer til å være flinkere til å svare på
e-poster og kommunisere med oss hva han skal gjøre. Han rekker ikke noe før jul. Hvis noen har tid, så kan man
være to om denne rollen.

Philip A. kan være assistent, men drar på utveksling. Kan hjelpe til med sine erfaringer. Man kan få til tre
bedpres i løpet av semesteret. Ca. slutten av januar, mars og en til. På høsten er det viktig med bedpress med
tanke på at internships publiseres rundt denne tiden av året. Fra man kontakter bedrifter til bedpresen avholdes
tar det seks uker.

2.5 Møte i Studieutvalget
Nå er det slik at man har to forsøk på obliger. Det er to uker til om man trenger et nytt forsøk etter det første.
Studieutvalget vil innføre det å kun ha ett forsøk, og at man mister retten til eksamen om man ikke får bestått.
Ved avstemning var det 5 mot 2, så forslaget gikk gjennom.

Paul er opptatt av at folk ikke skal stryke eller at folk skal hindres fra å ta eksamen. Like mange skal klare
det, det er administrative årsaker knyttet til forslaget: frist for innlevering av alle obliger er senest 9 uker før
eksamen. Utsatt forsøk gjør dette vanskelig.

Noen studenter leverer halvveis forsøk for å få lenger tid. Studenter benytter seg ikke av ressurser som
gruppetimer, spørre foreleser, Orakeltimer. Man vil gjøre noe med dette. Leverer man et seriøst forsøk, så klarer
man å bestå. Leverer man halvveis for å levere, da faller man gjennom. Snakk om å ha kortere obliger, men flere.

Før måtte man ha legeerklæring for å utsette frist på obliger. Det blir egenmelding nå, men kun fire dager:
oblig med frist på torsdag må leveres inn på mandag. Ved legeerklæring har man en uke på seg.

Men dette fjerner skriftlig tilbakemelding av faglig ansatt. Professorer mener likevel ordningen er bra, der 90%
positive eller nøytrale. Kanskje man kan levere oblig tidligere og få tilbakemelding? Eller ha muntlig forsvarelse
av obligen hvis den ikke blir godkjent men man mener at man har gjort et seriøst forsøk.

2.6 PR til MFU arrangementer
Vil nå ut til flere matematikkstudenter når ting arrangeres. Finnes gruppe på Facebook for alle studenter. Man
kan sende mail til mailingliste. Spørre Biljana og Helena om å sende e-post, dette har ofte mer tyngde. Forelesere
kan reklamere i timene sine.

2.7 Julebord/nyttårsbord for interne
Blir før semesterstart, Florian kan muligens ha det hos seg. Vi utsetter planlegging.

2.8 Sosiale arrangementer
Sosialt ansvarlige bestemmer arrangementer, så slipper de å ta det opp på møtene.
Sent å planlegge eksamenslunsj nå? Farida/Paulina/Jouval hører med Annika om eksamenslunsj og catering.

2.9 Dokument om rollene i MFU
Erling vil lage dokument hvor man gjennomgår hver rolle og spør alle hva de har gjort. Hvordan endre informasjon
hos Brønnøysundregisteret, info om hvordan man bytter styre på Vipps osv. Blir som en guide til neste styre.

mailto:fagutvalg-liste@math.uio.no


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

2.10 Secret Santa
Philip: La oss ha Secret Santa i MFU! Florian: Nei.

Møtet er opphevet.
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