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Referat fra møte
Matematisk fagutvalg
13. oktober 2022

Tilstede
Iunia, Philip AA, Philip Hoel, Sigurd, Christine, Oskar, Eva, Frida, Jouval

Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Adrian ble valgt til referent.

1 Saksliste

1.1 Møtet med foreningsledere
• Fellesefester på MatNat:

Det blir fellesfester 28. oktober på escape og 18. november enten på studentbar eller Chateau Neuf.

• Tur med danskebåten:
Den beryktede danskebåt turen som det har vært snakk om i flere år, men aldri blitt noe av, ble tatt opp
under møtet med foreningslederne. Det ble diskusjon hvorvidt dette var mulig. Noen av foreningslederne
mente det var miljøskadelig og kostet for mye. Men det ble en enighet om at foreningslederne skulle ta det
opp med foreningene sine. Jouval skal sette opp et budsjett, og dersom vi skal bestille er det rabatter på
turer til og med februar, men da må det bestilles innen 24. oktober.

1.2 Ledig potetstilling:
Adama trakk seg fra stillingen sin som potet. Vi legger ut en ledig stilling, hvor poteten må være med i
sosialkomiteen.

1.3 Pengebruk internkveld:
På internkvelden den 12. november blir det først mat på oslo streetfood også 30 min lazertag deretter. Budsjettet
er satt opp som følgende: 250,- per pers på OSF, så 358 kr per pers for 30 min lazertag. Internkvelden vil ha
en estimert kostnad på 6500 kr. Vi skal prøve å holde et litt rimeligere julebord også. Det fremste forslaget til
julebordet er en simpel grøtfest.

1.4 Bedpres tilnærming:
Det er tre forslag til hvordan hvordan vi kan arrangere bedpres.

1. Færre bedpres men i større skala, bedriften spanderer middag:
Flere studenter kommer, gir bedriften et godt inntrykk.
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2. Flere bedpres, ikke alltid middag etterpå:
Høyere inntekter, slik at vi kan holde flere arrangementer.

3. Flere bedrifter samtidig:
En gang i semesteret.

Dette semesteret blir det 2 bedpres, neste semester blir det 3 stk, per bedpres tar vi 10 000,- betalt. Analysys
mason har bedpres mandag 7. november, vi får dem til å bestille mat og trekker sumen fra beløpet på 10 000.

1.5 Komitearbeid siden sist + merch
• Sosialkomiteen:

Datoer er satt, internkveld er planlagt, jentekvelden er planlagt. I tillegg er grøtfest blitt diskutert, men
den er avhengig av økonomien.

• PR-komiteen:
Vi har fått en korktavle i Sylow-salen, plakater er hengt opp, og arrangementer er blitt lagt ut på facebook
og nettsiden.

• Bedpres og PopMat-komiteen:
Philip har fikset bedpres 7. november, da kommer Analysis Mason. Neste PopMat blir i november.

• Merch-ansvarlig:
Prisoverslag på merchen er gitt (blir omkring 5400,- for full pakke), men vi trenger en nøyaktig pris for å
kunne gjennomføre kjøpet. Logoen har for dårlig oppløsning til å printes, Philip har vært i kontakt med
folk som kan få fikset dette. Når vi har bestilt er det ca. to ukers leveringstid. Det er ikke enda bestemt
om vi skal bestille samme klesplagg eller om enhver kan få bestille seperat.

1.6 Oppgaver til neste møte:
• Sosialkomiteen:

- Fikse opplegg for hytteturen. Vi trenger en nøyere beskrivelse av det som skjer, for å få flere med. Dere
må ha møte før oppmeldingsfristen tors. 20. okt.
- Finne foredragsholder til hytteturen, få oversikt over hva de skal snakke om.
- Fikse opplegg for julebord/grøtfest. En konkret beskrivelse sendes til PR-ansvarlig, for å lage fb-event.
- Fikse opplegg for spillkveldene i november. Feks musikkbingo, speedfriending, evt annet som gir variasjon
i spillkveldene våre.

• PR-komiteen:
- Finne ut av HVEM som skal reklamere i forelesning, og HVA de skal si. Det skal først være en introduksjon
av MFU og hva vi driver med, så skal hytteturen og fremtidige arrangementer nevnes. Dette må skje
mandag-onsdag, før påmeldingsfrist tors. 20. okt.
- Hvem skal henge opp plakater fremover? Jeg foreslå at alle i MFU gjør det, at det er to nye hver gang.
Så kan man krysse av på et skjema.
- Lyse ut potetstilling på SoMe, henge opp plakater.

• Bedpres- og PopMat-komiteen:
- Sette konkret tidspunkt for Analysys Mason, booke 12. etg eller mindre auditorium.
- Sette konkret dato og tidspunkt for bedpres i november, booke 12. etg eller mindre auditorium.
- Sette konkret dato og tidspunkt for PopMat i november. Her burde man gi spesifikk beskjed om hva
foreleser skal snakke om, og fortelle dem hvor nivået på studentene ligger. Booke mindre aud så det ser ut
som flere er der, feks aud 2 eller aud 4 (kapasitet 60 på begge, var mellom 45-50 på spillteori).

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

• Merch-ansvarlig (Philip AA):
- Få tak i logo.
- Sende budsjett til instituttet.
- Få design godkjent i MFU-chatten.
- Finne ut av hva som skal bestilles. Skal alle få lov til å velge selv? I så fall, lage nytt nettskjema hvor
man kun kan velge ett alternativ.
- Legge inn bestilling.

• Økonomi-ansvarlig (Jouval):
- Lage budsjett for danskebåten før 24. okt (kanskje også bestille, hvis rabatten er bra).
- Dra og mase på folk om midlene våre, hvis det må til.

1.7 Eventuelt
Spillkveldene blir flyttet fra 10. og 24. november til 3. og 17. november.
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