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

Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

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

Saksliste

Valg av ny nestleder og representant til bachelorrådet
Florian velges som ny nestleder og Iunia som ny representant til bachelorrådet.

Oppklaring rundt referat på nettside
Alle referater utenom årets legges i en egen mappe under referater. Eldre referater skal forbli publisert da
fagutvalget vet om masterstudenter og eldre studenter som bruker dem.

Bedpres
Oliver har laget utkast til brosjyre/fellesmail til bedrifter. Utkastet ble presentert for styret. Oliver har gått bort
fra brosjyre pga. mangel på tid. Henvendelse til bedriftene skal presentere MFU og UiO, inkludert nøkkeltall og
fakta om universitetet og fakultetet. Den skal inneholde et foreslått opplegg. Oliver tenker at kostnadssamtale
bør komme senere i korrespondansen. Honours-programmet kan inkluderes i introduksjonen til programmene.
Oliver ferdigstiller ila. denne uka, og sender i fellesmailen til MFU. Resten av styret har da 3 dager til å komme
med innvendinger. Forslag om å ta betaling for å publisere stillinger på siden vår. Avslått.

Eventuelt

Ny dato for spillkveld
Fremover skal rom bookes og arrangementet publiseres så fort datoer fastsettes, for å unngå at planlagt rom
ikke er ledig. Ny dato 18. nov.

Sosiale arrangementer
Popressen

Ny dato 4. november. Utviklingsstudiers fagutvalg lager arrangement som vi kan dele, forventes å publiseres ila.
dagen.

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

Pop-mat event

Ca. 15 påmeldt, 50 interessert. MFU godkjenner at Jouval sender penger til Ece utfra behov.

Internkveld

3. november. Ikke planlagt enda. 3000 kr satt av. Lage poll om matønsker, Florian lager poll.

Spill-utlån til Honours
Forslag om å ta betalt, ca. 200 kr/kveld. Avslått. Vi låner bort gratis, mot at vi får låne deres spill på senere
spillkvelder.

PR
Vi vil dele flere arrangementer som er relevante for MI studenter i våre kanaler. Forslag om å ta kontakt med
f.eks. Realfagsbiblioteket slik at de tar kontakt med oss når de lager arrangementer. Dette ønskes for å ha bedre
kontroll på kommende arrangementer, uten å måtte lete oss frem til dem.

Hyttetur
Mer PR for hyttetur: Innlegg i alle kanaler. Be tidligere faddere dele i faddergrupper for å få kontakt med
førsteårsstudenter.

Styret ønsker et eget møte angående detaljene for hyttetur neste uke. Ingen dato avklart foreløpig.

Diverse: Ikke lenger behov for bil. Det er bålpanne og ved der. Påminnelse om betaling.Forslag om matinnkjøp i
Sverige. Avslått.

Bilde av styret
Noen som ikke ønsker å være med på bildet. Diskusjon rundt når dette bildet, eventuelt, skal tas. Forslag om å
ta bildet på julebordet til MFU. Forslag om bilde på nettsiden, men ikke Facebook/Instagram. Ikke i dag. Tas
opp senere.

LinkedIn profil
Lage ny profil som ser mer profesjonell ut. Oliver har ansvaret.

Innmelding av saker
Nye saker skal sendes inn ila. uka, ikke på mandag ettermiddag.
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