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Tilstede
Iunia, Sigurd, Jouval, Agmund, Adrian, Christine, Philip AA, Philip Hoel, Lars, Eva, Julie, Frida

Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Adrian ble valgt til referent.

1 Saksliste

1.1 Antall møter igjen
Kun tre møter igjen. Dato for møtene:

• Torsdag 13. oktober

• Torsdag 27. oktober

• Torsdag 10. november

• (Eventuelt torsdag 24. november)

1.2 Semesteres MFU-er
Mot slutten av semesteret skal vi sende inn nominasjoner for å kåre semesterets MFU-er". Dette skal styrke
motivasjon til å utføre arbeidsoppgavene, i tillegg til at det er hyggelig å bli verdsatt. Genrelt må vi også bli
bedre til å gi hverandre litt positive tilbakemeldinger.

1.3 Datoer for internkveld og julebord
1.3.1 Internkveld:

Internkvelden skal bli en blanding av internkveld og et internt julebord. Datoen er ikke fastslått, men det blir i
november
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1.3.2 Julebord:

Forslag til dato for julebordet for MAMI/ MAEC:

• Lørdag 3. desember

• Lørdag 10. desember

• Lørdag 17. desember

Det vil bli holdt avstemming om dato på MFU sin facebook side.

1.4 Merch
Iunia fremstilte et forslag om 7 vester og 8 hoodies til en estimert pris på 5400 kr inklusivt frakt. Men leverandøren
hadde ikke størrelse medium. Philip sa han kunne finne en bedre leverandør, blant annet var Fruit of the loom
et forslag.
Klesplaggene vil ha en liten MFU logo foran og stor logo bak med etternavn og stilling i MFU (dersom det er
mulig).

1.5 Komitearbeid siden sist
• Sosialkomiteen: Spillkvelder er blitt planlagt, første var 29. september og resten av datoene er satt opp.

Jentekveld blir den 18. oktober, og hytteturen den 28. oktober er planlagt. Internkveld og julebord skal
planlegges fortløpende.

• PR-komiteen: PR-komiteen hadde diskutert hvordan studenter kan bli mer oppmerksom på MFU. Forslag
til å øke oppmerskomheten var som følgende:
Opplyse om arrangementer i forelsninger, poste memes på instagram og få korktavler slik at vi kan henge
opp reklame for MFU.

• Bedpres- og Popmat-komiteen: Agmund har sendt mailer til ulike forelesere for å få i gang popmat. Philip
har tatt kontakt med bedrifter, blant annet House of math, som muligens kan ha bedpres i oktober.

1.5.1 Oppgaver til neste gang

• Sosialkomiteen: Planlegge dato og opplegg for internkveld og julebord. Booke rom i 12. etasje NHA til
spillkvelder.

• PR-komiteen: Legge ut arrangementer og jobbannonser. Henge opp reklame plakater for fremtidige MFU
arrangmenter på VB og NHA.

• Bedpres- og Popmat-komiteen: Holde kontakten med bedrifter og forelesere, legge inn datoer i MFU-
kalenderen.

1.6 Eventuelt
Nominasjon av årets foreleser ved MI: Skjema med spørsmål skal bli sendt ut.
Tidligere leder i MFU, Paul, vil ha møte med oss for å diskutere hvordan MFU har vært tidligere, slik at vi kan
lære av erfaring.
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