Innkalling
Fra: Hans Petter Taugbøl Kragset
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Studentparlamentets arbeidsutvalg
Dato: 02.02.17

MNSU-styremøte 02-2017
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 06.02.17
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: MNSU-kontoret
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
11 2017

Godkjenning av innkalling

12 2017

Valg av ordstyrer og referent
Hans Petter valgt til ordstyrer
Bjørn valgt til referent

13 2017

Godkjenning av referat
Referatet godkjennes

V

V

Check inn
Navnerunde
Forklarer verv etc.

5min

14 2017

Møter og post
Saksbehandler: Hans Petter

10min

O

15 2017

Økonomi
Saksbehandler: Tyra
Det er brukt lite penger siden sist
Vi har brukt mye penger på mat til styret (ca. 10
000), dette bør begrunnes overfor fakultetet
Skal skrive søknad til MN

5min

O

16 2017

Søknad til MN om midler
Saksbehandler: Tyra
Vi vil ha mer penger til mat til styret
HP foreslår at vi vedtar at HP og Tyra skriver
søknadstekst, som så sendes til alle i MNSU

5min

V

17 2017

Valg til interne verv
Saksbehandler: Hans Petter

20min

V

Innkalling
Kristin og HP går gjennom hvilke representanter
og hvilke verv som skal fordeles. Forklarer interne
verv. Hvem som har verv fra før gjennomgås.
De med erfaring fra de forskjellige vervene sier
kort hva oppgaven innebærer. Kristin: PR og
rekruttering. Finne kandidater, legge ut på
Facebook det som er interessant for alle.
Markus: Bokskap. Mye i starten av semesteret,
lite ellers. Planlegge klippemiddag og klippe,
tømme etc.
Kristin: Arr-ansvarling. Prøver å ha to
arrangementer i halvåret. Varierende oppmøte.
Kristin ønsker å bytte oppgave
Runa melder seg til å hjelpe med bokskap
Kristin og Mirna tar fagutvalgsarr.
Andri tar PR

18 2017

Har vi en STUT-mann?
Saksbehandler: Hans Petter
Kristin reklamerer for STUT-verv. Markus kan ta
på seg STUT hvis han får slippe bokskapsansvar
etter klippingen er ferdig for våren.

5min

V

15min

D

Mirna velges som kvinnelig STUT-vara fordi Kristin
trekker seg.
19 2017

Møte med fakultetet
Saksbehandler: Hans Petter
HP forklarer at det er en mulighet for MNSU å bli
hørt av studiedekanen.
Ny dato: onsdag 15.02. 10:30-11:30
Ønsker at mengden penger til fadderuka blir
jevnere på tvers av institutter.
Det minnes om at man søke om
studieforbedrende midler
Fagutvalgsrepresentanter kan oppfordre
instututtene til å søke.
Tilfeldige kandidatnummer virker som er på god
vei, men skal sjekke status.
Skal følge opp honorering av verv
Forslag fra MNSU
Tyra: Ta opp digitale kompendier
Mirna: Forelesere bør godta åpne (f.eks. .pdf)
formater i studentinnleveringer.

Innkalling
Kristin: Forhåndsgodkjenning av fag, få bedre
rutiner, gjøre forhåndsgodkjenning av emner
lettere for studenter. Ha bedre opplæring av
ansatte
20 2017

Digitale kompendier
Saksbehandler: Hans Petter
De fleste ønsker digitale kompendier, selv om
dette betyr at de kommer istedet for digitale
kompendier.
Bestemmer å avvente synspunkter fra flere
fagutvalg. Så er tanken å gå videre til STUT.

10min

Eventuellt
Bokskap:
Klippemiddagen holdes etter 15.feb. Ønsker
forslag for restaurant.
Lesesalsplasser for masterstudenter fra MI:
MI mister alle lesesalsplassene skoleåret
2017-2018.
Ønsker å ta det videre til fakultetstyret. Sørge for
tilgang og godkjenning for studenter.
Kan være muligheter i Store fysiske lesesal.
Matematisk Fagutvalg kan muligens få noen
plasser i VB også.

Check out
Møtet heves kl. 17:28

totalt 75min+

D

