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Godkjenninger
Innkalling og dagsorden godkjent.

Valg av referent
Adrian ble valgt til referent.

1 Saksliste

1.1 Julekalender
Skal foregå på instastory
•Mattenøtter, spørsmål som “Hva er det beste med NHA” osv. Mest kreative svar vinner
•Send forslag til Frida

1.2 Integreringskonkuranse
Møte med FFU, vi må finne MFUere som stiller. Hvis det er mange som stiller er det spørsmål om vi skal danne
lag eller ei. Konkuransen blir i starten av februar, Agmund tar ansvar.
Agmund forteller om at han har vært på møte med integreringsministeren fra fysikk. de ble enig om å holde et
sosialt arrangement etter integrerings konkuransen, et såkalt «integrafter party» med pizza og drikke.

1.3 Potetstilling
Mikkel som går tredje året på MAMI har sendt inn søknad som potet i MFU. Han har skrevet en søknad hvor
han virker motivert til å gjøre godt arbeid for MFU. Mikkel tilbyr å hjelpe leseplass ansvarlig Lars med å
ordne opp i lesesalplassene. Lars blir litt frustrert over kritikken, men er enig om at litt hjelp er greit. Vi holder
avstemning, alle er enig om at Mikkel får stillingen.

1.4 Formålsparagraf
Iunia foreslår at vi skal lage et formålsparagraf for MFU, og viser til et eksempel fra GFU. Til neste gang skal
Iunia lage et forslag som vi skal stemme om.
Paul fra studieadministrasjon mener at MFU må bli bedre på å aktivt følge med på saker ved instituttet,
fakulitetet og universitetet som pårører matte. Paul vil ha møte med MFU.
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1.5 Spørsmål om verider og kultur i MFU
1.5.1 Retningslinjer:

• Hvis en komite har et arrangement, må minst en eller to fra komiteen stille opp for rigge opp og ned, med
spesielle unntak.

• Burde også utarbeide retningslinjer for alle verv.

• Neste komitemøte: utarbeide retningslinjer for komiteen. Diskutere på neste MFU-møte.

1.5.2 Konsekvenser:

• Hvis man ikke møter opp til MFU-møter eller komitemøter, og heller ikke gjør oppgavene sine, så kan man
bli stemt ut.

• Møte opp men ikke følge med tilsvarer ikke en innsats

1.5.3 Diskusjon:

• Synes dere at innsatsen i MFU (og deres egen) er god nok? Hvorfor/hvorfor ikke?
Fleste er enig om at innsatsen er god, og fleste prøver så godt de kan. Vi klarer å holde arrangementer,
svare på mailer osv. Men det kan oppstå unødvendige diskusjoner, som hindrer fremgang.

• Hva skal til for at dere får større lyst til å jobbe med MFU?
En internkveld og kåring av årets MFUer kan være en gulerot, litt ros virker også motiverende. Det som
ikke er motiverende er latskap, det har en irriterende effekt (andre må gjøre din jobb).

• Hvilke konsekvenser skal lav innsats få?
Det ble uenighet blant gjengen, noen mente at et medlem kan få 3 advarsler så blir det utsemming. Men
som Agmund poengterte går dette imot statuttene.

• Hvordan skal vi håndtere uenigheter?
Alle ble enig om at diskusjoner og avstemninger er den beste måten å håndtere uenigheter. Avstemningene
vil skje som følgende: flertallet vinner, men dersom avstemningen er 50/50 bestemmer lederen hva som
skal skje.

1.6 Komitearbeid siden sist + merch
• Sosialkomiteen:

Hytteturen har vært på agendaen, grøtfesten ble nedprioitert, men Eva mener det skal bli planlagt og
gjennomført.

• PR-komiteen:
Julekalenderen ble diskutert.

• Bedpres- og PopMat-komiteen:
Agmund har sendt Frida planen for PopMat.
Philip har snakket med flere bedrifter. Det har blitt booka rom for Analysis Mason. 24. november kommer
JBF bank og forsikring 12. etasje og auditorium 1 har blitt booka.

• Merch:
Tidligere forslag kostet 18 000,- totalt. Philip hadde sett på fruit of the loom, men der måtte det bestilles
et stort kvantum (25 stk). Phillip fortsetter å prøve.

• Danskebåt:
Det blir 300 kr per pers ca. Så vi satser på at det går gjennom.
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1.7 Oppgaver til neste gang
• Sosialkomiteen:

1. Lage retningslinjer for komiteen.
2. Søke om støtte til hvert sosialt arrangement gjennom Studentenes tiltakspakke. Dette tilbudet varer

kun ut året, fint at vi benytter oss av dette.
3. Fikse opplegg for julebord/grøtfest. En (ish) konkret beskrivelse sendes til PR-ansvarlig, for å lage

fb-event (ila uke 44! Avstemning ang. dato må skje i god tid før selve eventet).
4. ikse opplegg for spillkveldene i november. Feks musikkbingo, speedfriending, evt annet som gir

variasjon i spillkveldene våre.

• PR-komiteen:

1. Lage retningslinjer for komiteen.
2. Lage innhold til julekalenderen.

• Bedpres- og PopMat- komiteen:

1. Lage retningslinjer for komiteen.
2. Søke om støtte til arrangementer (mer relevant for PopMat?) gjennom Studentenes tiltakspakke.

Dette tilbudet varer kun ut året, fint at vi benytter oss av dette.
3. Oppdatere MFU-kalenderen med klokkeslett og sted, både for bedpres og PopMat.
4. Sende PR-ansvarlig beskrivelse av arrangementene og aktuelle bilder, slik at arrangementene kan

lages.

• Merch-ansvarlig:
Lete etter en god løsning. Firma, logo og budsjett, samt fikse nettskjema. Merch må fikses i løpet av
semesteret, så vi kan reklamere for MFU i forelesninger første uke neste semester.
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