Referat
MNSU-styremøte 4-2017
Møtedato: 06/03-17
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: MNSU-kontoret
Tilstede: Marcus, Hans Petter, Tyra, Bjørn, Kristin, Stina, Didrick, Håkon, Camilla, Andri, Runa, Kristine, Per
Ove
Møtet åpnes 16:20

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
31 2017

Godkjenning av innkalling
Godkjent

V

32 2017

Valg av ordstyrer og referent
Hans Petter valgt som ordstyrer, Andri referent

33 2017

Godkjenning av referat
Godkjent

34 2017

Møter og post
Saksbehandler: Hans Petter
Marcus orienterer om STUT og SP-møtet, ellers
litt forskjellig fra fagutvalgene og litt
presentasjoner av nye medlemmer.

15min

O

35 2017

Økonomi
Saksbehandler: Tyra
Tyra ikke til stede (kom senere). Hans petter
oppsummerer: Vi bruker litt penger, alt bra :)
Oppsummering av klipping og klippemiddag.

5min

O

36 2017

Møte med fakultetet
15min
Saksbehandler: Hans Petter
Møte 8.mars 14:15, i Backspace, 2.etg Fysikk, kom
om du vil og kan! Skal prate om
Studiebarometeret, Studiekvalitetsmidler,
Dialogmøter og Institutt for energisystemer og
UNIKUM.
Det ble foreslått å følge opp leseplasser til
Matematisk masterstudenter og
Samarbeidsavtalen, Hans Petter melder inn saker
på e-post.

V

D
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37 2017

FU-arr 29. mars
5min
Saksbehandler: Kristin
Meld dere på fangene på fortet 29.Mars!! Si fra til
fagutvalgene! Dette blir bra :)

D

38 2017

Møte med Team Stølen
5min
Saksbehandler: Hans Petter
Møte Torsdag 9.mars kl 14 her på MNSU
kontoret, kom innom hvis du er interessert i å
høre hva som skjer, du kan til og med kanskje
være med på å påvirke vår nye rektor direkte!
Hva vil vi ta opp? Generelle ting, elevmedvirkning,
penger til matnat, automatisk begrunnelse på
eksamen(?), innlevering på pdf, student-aktive
læringsformer, faste lesesalplasser til alle
masterstudenter, mindre byråkrati rundt
utveksling, life sciences (hvordan blir dette?
Nyheter, innspill fra studenter), alle bygg burde
ha et Entropia/Bikube areal, muligheter til
prosjekt i forskningsgrupper som 10-20
studiepoeng og del av master.
Send inn mail om du finner på noe mer vi burde ta
opp!

D

39 2017

Digitale kompendier
Saksbehandler: Hans Petter
Skulle egentlig ha en vedtakssak her, hva vil vi
påvirke STUT til å vedta om digitale kompendier?
Har pratet om før at vi vil ha alt av kompendier
digitalt, vi har blitt enige om at vi heller vil ha
digitalt enn papir. Der det er juridisk mulig hadde
det også vært supert at dette ikke var bak en
innloggingsmur. Vi er for Open-Access <3 , selv
om dette kanskje blir vanskelig for noen
professorer.

V

Omtrentlige forslag til vedtekter:
Forslag 1: Vi mener at alt undervisningsmateriell,
kompendier, laboratoriehefter, mm., skal gjøres
tilgjengelige digitalt. HOVEDFOKUS.
Forslag 2: Tillegg: Dersom dette er mulig skal
dette ikke være bak innloggingsmur.
Mulig å kjøre kun forslag 1, ønske eller kreve open
access.
BEGGE forslag vedtatt med flertall i MNSU.
Forslaget blir da omtrent:

10min

Referat
Vi mener at alt undervisningsmateriell,
kompendier, laboratoriehefter, mm., skal gjøres
tilgjengelige digitalt. Dersom dette er mulig skal
dette ikke være bak innloggingsmur.
Erstatt kompendier med undervisningsmateriell?
Eller noe som inkluderer det vi vil ha med, men
ikke for mye slik at vi får problemer med bøker
osv.
40 2017

Nye representanter
Saksbehandler: Hans Petter
Verv til nye medlemmer. Nye ønskes til PR,
bokskap, ++?
Håkon og Camilla meldt som PR. Bra!

41 2017

Eventuelt
Åpen dag er på Torsdag! Vi er for sene til å delta
der.
Også en konferanse 30.-31. Mars.
Meteorologi og Oseanografi (under institutt for
Geofag, men lokaler på Forskningsparken
CIENS-bygningen) har ikke fått kildesortering,
ønsket å få dette tatt opp. Står at hele UiO har
kildesortering, ikke sant!
De må sende mail til kildesortering@uio.no.
Check out

Møtet lukkes 17.35

10min

Totalt: 65min

D

