Referat
MNSU-styremøte 5-2017
Møtedato: 20/3-17
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: MNSU-kontoret
Tilstede: Kristine, Runa, Stina, Bjørn, Didrik, Mirna, Kristin, Stian, Hans Petter og Håkon.
Meldt frafall: Camilla, Per Ove, Andri, Marcus og Tyra
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
42 2017

Godkjenning av innkalling
Godkjent.

V

43 2017

Valg av ordstyrer og referent
Hans Petter er ordstyrer. Kristin er referent.

V

44 2017

Godkjenning av referat
Referatet er godkjent, men det er ikke publisert.
Hans Petter publiserer.

V

45 2017

Møter og post
Saksbehandler: Hans Petter
Hans Petter: Møte med March for science. Møte
med fakultetet; ble orientert om
Studiebarometere, mange har søkt om
studiekvalitetsmidler (geofaglig institutt er
eneste som ikke søkte om penger til
fadderuken). Hyggelig møte med Gro Mo fra det
ene rektorteamet Team Stølen (for studentaktiv
undervisning, for digitalisering, for åpenhet, for
fysiske læringsarenaer på hvert institutt)
SULF-middag; det var mest hyggelig, ikke et
skikkelig møte.
Stian har vært ordstyrer på allmøtet til medisinsk
studentutvalg (MSU) hvor det var rektordebatt
mellom Jan Frick og Gro Mo. Stian oppfordrer
alle til å følge ham på twitter.
Mirna har vært på to STUT og KFU-møter.
Didrik: Dialogmøte på fysisk institutt. FFU
arbeider med studentaktiv læring; det er satt

10min

O

Referat
ned en arbeidsgruppe som skal få fortgang i
dette.
Bjørn: skjer lite i MFU om dagen. De skal ha en
bed.press samme dag som
fagutvalgsarrangementet.
Stina: Det har ikke vært noe møte i GFU.
Runa: To STUT-møter, det ene møtet var
rektorteamene på besøk. Møte 2 handlet om en
oppkommende konferanse og om hvor langt
masterrevisjonen var kommet. Arbeidet med
revisjon av fysikkmaster ligger etter de andre.
Andelen undervisning på engelsk i ble diskutert,
stor uenighet mellom de ulike fakultetene.
Farmasi har bl.a. ingen undervisning på engelsk.
Kristine: ingen møter.
Håkon: FUI er opptatt med rapporter fra
emneevalueringer.
46 2017

Økonomi
Saksbehandler: Tyra

5min

O

5min

O

Tyra er fraværende, men rapporterer at hun
fører regnskap. MNSU har ikke fått penger fra
fakultetet enda etter vi sendte søknad.
47 2017

Årets foreleser UiO (SP)
Saksbehandler: Hans Petter
MNSU sender inn årets foreleser 2017 Steven
Wilsen som vår kandidat og oppfordrer
fagutvalgene og privatpersoner til å sende inn
flere nominasjoner.
Stian tar ansvar for å sende inn den
nominasjonen på vegne av MNSU.

48 2017

March for Science
15min
Saksbehandler: Hans Petter
Fremme bevissthet rundt forskningsfrihet. Har
vært gjennomført en del år i USA og har nå
spredt seg til flere norske byer. Toget er i år på
lørdag 22. april 2017 14.00 - 16.00. Viktig for oss
(og fagutvalgene) at vi fronter dette slik at folk
hører om det og blir med. Usikkerhet om hvilken
parole vi skal stille oss bak. MNSU skal dele dette
på facebooksiden når det nærmer seg selve
dagen.

D
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LAMU-seminar
Saksbehandler: Stian

O

5 min

Referat
Konferanse om krisehåndtering for hele UiO 27.
mars. Stian er opptatt som vara i fak.styret.
Didrik drar fra MNSU.
50 2017

Eventuelt
Hans Petter innser at fak.møtet 27. mars burde
vært egen sak på dette møtet, og unnskylder at
dette ikke er tilfellet.
Check out

40 min

