
 

Referat MNSU-møte 12-2017 
 

Møtedato: 18. september 
Møtetidspunkt: 1630-1800 
Møtested: MNSU-kontoret 
 
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak 
 
Oppmøte: 
Møtt: Hans Petter, Tyra, Luca, Didrick, Martine, Gunnar, Egil, Camilla, Runa, Elin 
Meldt frafall: Øyvind, Kristine 
Ikke møtt: Stina, Håkon, Mirna, Per Ove 
 

 

109 2017 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 

V 

110 2017 Valg av ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Hans Petter 
Referent: Gunnar 
 

V 

111 2017 Godkjenning av to forrige referat 
Godkjent 
 

V 

112 2017 Møter og post 
Saksbehandler: Hans Petter 
Har vært tilsetningsmøte.  
IFI, BFU, og FFU har hatt generalforsamling 
STUT møte: Hvilken indikatorer skal vi bruke til å 
måle og sammenligne studieprogram. 
Studentparalementet: Handlingsplanseminar, 
laget handlingsplan for hvilken saker de skal 
jobbe med. 
 

10min O 

113 2017 
 
 
 
 
120 2017  

Økonomi 
Saksbehandler: Tyra 
Registrering av bokskap, tilbakebetaling av 
penger til folk som betalte for mye. 
 
Studetparlamentmøte  
Saksbehandler: Runa 
Handlingsplanseminar i helgen. Handlingsplan 
ble bestemt. Meritering for god undervisning – 
skal bli gitt til fagmiljøer, ikke enkeltpersoner. 
Ingen egenandel på obligatoriske feltkurs. Om 
det finnes egenandeler skal denne kun dekke 
mat, og det skal finnes likeverdige, alternative, 
opplegg. Initiativ for å samle fadderordningen på 

5min 

5 min 

O 

O 



 
tverrfakultetsnivå. Arbeide mot trakassering og 
diskriminering på UiO. Utvikle miljørapport for 
hvert fakultet på universitetet. Universitetet skal 
legge mer til rette for studenter med synlige og 
ikke synlige funksjonsnedsettelser. Var på 
workshop med rektoratet. 
 

114 2017 Strategi 2020 
Saksbehandler: Hans Petter 
Skal revideres nå i høst. Blir sak på 
fakultetstyreseminaret mandag 16. oktober. Skal 
ha dette som diskusjonssak neste møte – alle 
forbereder litt. Les toårsplanene som ligger ute – 
kan finnes ved å søke på «MN Visjon 2020». 
 

10min O 

115 2017 MNSU-Gensere 
Saksbehandler: Camilla 
Tre forslag (blå, burgunderrød, grå) – stemmer 
på to forslag hver. Størrelser blir tatt senere. Likt 
resultat mellom blå og burgunderrød, skal 
bestemmes senere. 
 

5min O 

117 2017 Honorering h17 
Saksbehandler: Didrick og Egil 
Presenterer tre forslag til honorering (sendt ut 
på mail, ligger på driven). Velger forslag 3 
(potten deles mellom styret og resten). 
Diskutere om arbeidsforum og møter teller like 
mye. Forslag: siden arbeidsmøtet er viktige for å 
styrke sosialt miljø, og det gjøres mye jobb på 
de, så ønsker vi å honorere møter og 
arbeidsforum like mye fra og med h17. De som 
valgt inn nylig: får penger for møtene de har 
vært på. Ønsker å fjerne 50% kravet for 
oppmøter. 
 
Ønsker å dele potten mellom styret og resten av 
medlemmene. Forslag: dele 50/50. Styrepotten 
skal deles 2/3 til leder og 1/6 til hver av 
nestleder og økonomiansvarlig. Styrehonorering 
er ikke bundet til oppmøter. Om det er igjen 
penger i potten fordi folk ikke møter opp så 
fordeles dette til de ordinære medlemmene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

15min D 

116 2017 Honorering v17 
Saksbehandler: Didrick og Egil 

15min V 



 
Har ikke oppmøte på arbeidsforum for v17. 
Teller derfor bare oppmøte på møter for v17, alt 
annet likt som honorering h17. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

118 2017 Årets foreleser MN 
Saksbehandler: Hans Petter 
Frist: 28.09.17 for å sende inn nominasjon. Ingen 
har sendt ennå. 
 

10min O 

119 2017 Eventuelt 
- Si ifra-systemet 
Si ifra systemet (anonymt varselsystem) skal 
presenteres på et møte. Finnes et Facebook 
arrangement, og det er pizza. Møte skal holdes 
torsdag 21.09.17, kl. 16.00-18.00. Holdes i 10. 
etasje på Lucy Smiths hus. Påmeldingsfrist: 
18.09.2017. Etterlyser MSNU eller FU-ledere 
som ønsker å komme 
 
- Klippemiddag 
Dato ble bestemt 
 

5min O 

 Check out ~80min 

 


