Innkalling
Fra: Hans Petter Taugbøl Kragset
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 26.10.17

MNSU-styremøte 15-2017

Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 30. oktober
Møtetidspunkt: 1630-1730
Møtested: MNSU-kontoret

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
For detaljer til enkeltsaker, se videre i dokumentet.
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Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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Saksdetaljer
Sak 145
Det er noen verv så må fylles:
- PR
- Rekruttering
Det er også mulighet for noen å ta over etter meg i tilsettingsutvalget, jeg må uansett
slutte ved nyttår.

Sak 146
Allmøte, tentativ dato satt til torsdag 16. oktober. Passer det? Krasjer det med noe?
Noen som kunne tenke seg å stille til leder? Noen som kjenner noen? Det er ingen andre
verv på valg så gøy/positivt om vi får litt oppmerksomhet rundt ledervalget.

Sak 147
Vi må ha honoreringsskjema for høsten klare til 15. november. Møtet 2 uker fra blir bl.
a. brukt til å regne ut og fylle ut honorarskjema. Hva skal vi gjøre med møte(r) etter 15.
november? Vi kan enten fylle ut skjema for de møtene når våren kommer, eller vi kan
ekstrapolere (prøve å forutsi) hva oppmøte blir på de neste møtene og dele ut honorar
basert på det.
Det ligger også an til at noen som møter opp mye kan få mer honorar enn
nestleder/økonomiansvarlig, noe som ikke var intensjonen med fordelingsnøkkelen vi
laget. Vi må bli enige om hvordan vi løser dette. Forslag til vedtak:
Tillegg til fordelingsnøkkelen for honorar i MNSU:
Det settes et tak på hva medlemmer kan honoreres lik det nestleder/økonomiansvarlig
blir honorert.

Saksdetaljer
Sak 148
På møtet med fakultetet 12.10 ba studiedekan Solveig oss om å bli
enige om hva vi mener møtene bør brukes til. Hun viste til en historie der tidligere
MNSU hadde sagt at de ikke var interessert i veldig mye informasjon fra fakultetet på
møtene, men lurte på om dette kanskje hadde endret seg nå.
Vi må diskutere hva vi mener er fornuftig bruk av tiden på møtene.
Diskusjonspunkter:
- Enkeltsaker: Hvilket nivå ønsker vi å kunne ligge på?
- Hvor høy skal terskelen være for at vi tar opp enkeltsaker på møtet?
- Enkelthendelser, bekymringsmeldinger fra enkeltstudenter o.l.
- Informasjon fra fakultetet
- Hvor mye ønsker vi av dette?
- Er det noe vi vil ha spesielt, eller noe vi ikke ønsker?
- Er det noen faste punkter vi ønsker oss?
- Livsvitenskap?
- Byggesaker?
- Instituttledermøte?

