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Referat fra møte
Matematisk fagutvalg
30. september 2021

Tilstede
Agmund, Philip A., Florian, Ece, Jouval, Philip H., Farida, Oliver, Feliks, Iunia, Erling, Paulina, Camilla og
Cecilie

Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Cecilie(sekretær) er referent.

Saksliste

Plan for sosiale aktiviteter
• Forslag om å koordinere private fester der MFU ikke er arrangør, men der vi kan bidra med å spre

budskapet i våre kanaler.

• Karaoke

– Forslag om å arrangere dette sammen med Programutvalget i Utviklingsstudier på Samfunssvitenska-
pelig fakultet. Vedtatt.

• Bowling/minigolf. Kommentar om at minigolf kan være vanskelig med mange påmeldte.

• Saken tas opp på neste møte slik at datoer kan fastsettes.

Danskebåten
• Undersøke om vi kan få støtte fra kulturstyret for prosjekter, enten som drift eller større eventer (frist

13.okt). Jouval skal søke og sjekke om det er grunnlag for å få støtte for danskebåten.

• Eventuelt øke egenandelen dersom vi ikke kan få støtte.

• Florian lager anslag for kostnadene for dette.

Hyttetur
• Studenterhytta er booket 12-13. november med plass til 70 personer

• Facebook arrangement og påmeldingsskjema skal fikses, med frist for påmelding og betaling midnatt
31.oktober.

• Kostnad: 4000 kr i leie + 200kr/pers
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• Egenandel: 200 kr/pers (Den har tidligere vært 100 kr, men vi øker egenandelen for å spare midler til
andre arrangementer senere)

• Jouval søker om penger

• Faglig innhold: Henrik og Camilla har vist interesse. Florian sjekker opp og lager avtale med dem.

Bedriftspresentasjon
Utsettes til neste møte.

Start-up middag/julebord for MFU medlemmer
Nyttårsfest i januar (like før semesteret begynner) som avtales nærmere på et senere møte.

Høyttaler - utlån og transport
• Foreslåtte transportmidler: pakkrammesekk eller skulderremmer som kan festes direkte på høyttaleren.

• Absolutt maksimum pengebruk 1000 kr

• Saken om høyttalertransport tas opp igjen på neste møte.

• Planlagt utlånspris endres til at det vil koste 400 kr/døgn høyttaleren ikke er levert.

• Det skal publiseres om at utlån av høyttaler er mulig på alle våre kanaler når utlånskontrakt og annet er
klart.

• Feliks og Oliver skal diskutere etablering av utlånskontrakt.

Eventuelle
• Heretter skal det planlegges bedre i forkant angående hvem som skal hjelpe sosialt ansvarlig med å rigge

til arrangementer.

• Vi skal kjøpe 2 spill for å gjøre Spillkveldene mer spennende. Det er vedtatt, men utsatt inntil vi er sikre
på at vi har midlene til det.

• Agmund skal sende forespørsel om at vi ønsker verv-spesifikke email-kontoer som kan overføres ved
vervskifte. Dette gjelder spesielt verv som etablerer kontakter og avtaler som kan være nyttige for MFU å
bevare.

• Heretter skal forespørsler om leksehjelp eller andre deltidsstillinger som blir sendt til MFU videreformidles
i MFUs kanaler. Når det publiseres på facebooksiden til MFU, skal det promoteres videre på Instagram av
PR-ansvarlig (Iunia).

• MFU ønsker å få større kvote til printing av PR-materiale eller å få i stand en annen ordning slik at dette
ikke påvirker MFU-medlemmenes private kvoter. Dette skal Agmund fikse.

• Internkveld

– Sted og tid avtales med poll på Facebook arrangert av sosialt ansvarlig (Paulina)
– Utsettes inntil MFU har mer penger.

• Heretter skal referater postes på MFUs private facebookgruppe i tillegg til å publiseres på nettsiden.
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