
Møteplan for MNSU-møte 27. mars 
MNSU-kontoret i Vilhelm Bjerknes hus klokka 15:15 - 16:30 

1 Formelt 

1.1 Valg av ordstyrer og referent 
Ordstyrer og referent velges. 

1.2 Godkjenning av Innkalling 
Leder, nestleder eller minst 3 medlemmer kan innkalle til møte. Innkalling til møte skal være 
annonsert på e-post og studentutvalgets nettsider minst fire dager i forveien. 

1.3 Godkjenning av referat 
Godkjenning av referat fra det siste MNSU-møtet. Referatet kan finnes på nettsidene til MNSU. 

1.4 Godkjenning av dagsorden og tidsplan 
Dagsorden skal være annonsert minst to dager i forveien. I særlige tilfeller kan det gjøres 
unntak fra dette. Tidsplanen skal være guidende, ikke bestemmende, for møtet. 

1.5 Saker til eventuelt 
Hvis det er noen saker som ikke krever vedtak kan de meldes inn til eventuelt før møtet 
begynner. 

2 Orienteringer 
Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist. Her er det bare lov med spørsmål til den 
som orienterer - Ingen diskusjon. 

2.1 Innkommet post og e-post 
Oppdatering om hva som har skjedd på post og mail siden sist. 

2.2 Fra leder 
Siden det forrige møtet i studentutvalget 30. januar har jeg holdt på med følgende: 
 

● Vært på studietur til CERN 
 
 

http://www.mn.uio.no/om/organisasjon/utvalg/mnsu/moter/referater/
http://www.mn.uio.no/om/organisasjon/utvalg/mnsu/moter/referater/


2.3 Fra MNSU-medlemmene 
Alle informerer kort om hva de har gjort siden sist. 

2.4 Økonomiorientering 
Økonomiansvarlig orienterer om økonomi. 
 

3 Diskusjonssaker 

3.1 Masterpub 
Vi har fått mail fra fagsjef i RF, han lurer på om vi vil være med på arrangere masterpub 7. mai. 
Hva syns vi?  
 
 
3.2 Hyttetur 
Planlegger hytteturen. 
 
 
3.3 Foreningsfesten til Ifi 
Vi har åtte plasser til foreningsfesten til ifi, den er satt til 24. april. Jeg skal sende 
deltagerliste fra MNSU etter møtet, så tenk på om du har lyst til å bli med  
 

4 Vedtakssaker 
 

5 Eventuelt 
Saker til eventuelt. 

6 Møtekritikk 
Ris og ros til møtet. 

Tidsplan 
Sak Tid 



1. Formelt 15:15 - 15:20 

2. Orienteringer 15:20 - 15:35 

3. Diskusjonssaker 15:35 - 15:40 

4. Vedtakssaker 15:40 - 16:15 

5. Eventuelt 16:15 - 16:25 

6. Møtekritikk 16:25 - 16:30 

 


