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1 Saksliste

1.1 Møte med studentforening for farmasøytisk innovasjon:
Møte siden sist MFU-møte, Planlegger et matchmaking arrangement(januar/februar?) for matchmaking med
bedrifter neste semester. Vi skal gi farmasøytisk innovasjon bedrifter som kan være interessante for dem. Hvis
noen i utvalget har forslag til bedrifter som kan være med, send forslag til Frida.

1.1.1 Lederforum v/MNSU:

Agenda på møte: Innslag fra SFI, Orientering og drift, Administrasjonen, Læringsmiljø, Obliger, Fellesfest MN,
skape en MN-identitet.
Generelt møte hvor fagutvalgene gjorde rede for hvordan det går på de forskjellige studiene. Har vært en
arbeidsgruppe som skulle se på stressnivå og obliger.
Iunia mener at sosialt så gjør mfu det bra sammenlignet med de andre fagutvalgene, men fagelig kunne det vært
mer fra mfu

1.1.2 Fellesfest:

Dato rundt 17.juni. Forslag om en fellesfest neste semester på neuf. Alle fagutvalgene skulle komme på en aktivitet.
Det skal lages en film på hvert institutt med karikatur eller stemningsrapport fra studeit med prisutdeling
på festen. Kostyme for hvert instiutt og kanskje en kåring av årets student. Vi i mfu er meget positive til
arrangementet og god ide med eget vors med kun mattestudenter, men vi er skeptiske til gjennomføringen av
aktiviteter, kostyme og filmvising med mange deltagere.
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1.2 Formålsparagraf:
Oppdatert paragraf for mfu:

Matematisk fagutvalg er et studentorgan ved matematisk institutt som har til formål å ivareta og å frem-
me studentenes interesser i møte ned instituttet, fakultetet og UIO generelt. Fagutvalget skal være et kontaktledd
mellom studentene og instituttet.
Fagutvalget skal holde seg oppdatert på hva instituttet og fakultetet driver med som angår studentene, og holde
studentene informert om saker som pårører dem. Fagutvalget representerer studentene i en rekke råd og utvalg,
og kan fremme saker på vegne av studenter dersom det er ønske om det.

Vi diskuterer om dette kan godkjennes som offisielt, men vi skal ha en diskusjon om formålet til mfu et
annet møte.

1.3 Retningslinjer for komiteene:
• Sosialkomiteen:

1. Hvilke oppgaver har komiteen?
Sosialkomiteen sin oppgave er å arrangere sosiale sammenkomster.
De ønsker seg et pr-komite medlem på sine møter for sømløs pr.
De ønsker ikke å arrangere popmat og bedpress.

2. Hvilket ansvar har hver verv?
Diskuterer mer hierarkiet i komiteen men noen må være på arrangementene og ha ansvar.

3. Hvor mange arrangementer per pers, lav innsats og konsekvenser:
Sosial komiteen mener det burde være mer fokus på positivitet og ikke diskutere utkastelser osv.
Kanskje gjøre det morsommere å delta?

• PR-komiteen:

1. Hvilke oppgaver har komiteen?
PR-komiteen har som ansvar å gjøre matematikk studenter mer oppmerksom på MFU.

2. Hvilket ansvar har hver verv?
Frida: Ansvarelig for sosiale medium.
Iunia: Lage plakater og bakgrunner.
Sigurd: Henge plakater og mailing.
Adrian: Holde MFU sine nettsider oppdatert.
Lars: Være tilstede.

3. Lav innsats og konsekvenser:
Å ikke gjennomføre sine gitte oppgaver er respektløst ovenfor de andre medlemene i komiteen. Dersom
en absolutt ikke har mulighet til å utføre arbeidet sitt, må man deligere til andre verv, ikke bare
ignorere.

• Bedpres- og PopMat-komiteen:

1. Hvilke oppgaver har komiteen?
Bedpres og PopMat sin komitee har som ansvar å lage oversikter og plakater slik at PR kan legge ut
arrangementene.

2. Hvilket ansvar har vervene?
Minimum to fra komiteen må møte opp på Bedpres/ PopMat. Vervene har felles ansvar for booking
av rom, kontakte bedrifter/ forelesere og rydde etter arrangementet.
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1.3.1 Forslag angående kommunikasjon mellom PR- og sosialkomiteen:

Holde et møte hver måned hvor PR og sosial kan koordinere eventene for kommende måned. Evt. ha noen maler
og en frist for dette slik at PR kan lage plakater osv.

1.4 Komiteearbeid siden sist:
• Sosiakomiteen:

Planlagt: spillkveld, internkveld, juleavslutning.

• PR-komiteen:
Diskutert julekalender og kommunikasjon med sosial.

• Bedpres- og PopMat-komiteen:
Integralkonk: sette av rom til trening og lage litt stemning rundt det. Kanskje prøve å få med Tom
Lindstrøm med for å få folk med på treningen, workshop?

1.5 Oppgaver til neste gang:
• Sosialkomiteen:

1. Sende Frida beskrivelse av spillkvelden 17. nov og grøtfest-arrangementet.
2. Booke 12. etg. til grøtfest. Vi setter frist på avstemningen søndag 13. nov.
3. Planlegge arrangementer for neste semester og legge inn i kalenderen.
4. Sette opp omtrentlig tidspunkt og sted for disse arrangementene.

• PR-komiteen:

1. Lage innhold til julekalenderen.
2. Planlegge reklame i forelesninger neste semester. Hvilke emner, hva skal bli sagt?

• Bedpres- og PopMat-komiteen:

1. Legge inn arrangementer i kalenderen.
2. Sette opp omtrentlig tidspunkt og sted for disse arrangementene.
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