Innkalling
Fra: Hans Petter Taugbøl Kragset
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 21.04.2017

MNSU-styremøte 7-2017
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 24.04.2017
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: MNSU-kontoret
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
61 2017

Godkjenning av innkalling
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Valg av ordstyrer og referent
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Godkjenning av referat
Referat godkjennes etter noen justeringer.
Er enda ikke lagt ut på siden
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Møter og post
15min
O
Saksbehandler: Hans Petter
Studentutvalgslederforum: Snakket om forhold rundt studentutvalgene. Universitetet jobber
med en plan for hvordan de skal bruke bygningene sine når life science kommer opp. Pratet løst
om hva studentene følte at man skulle lage videregåendeskole eller bolig i bygningene. Vil kvitte
seg med teologibygget, fordi det er så dyrt og i tillegg kan bygningen fredes og man vil selge før
dette skjer. Hvis dette skjer skal teologi studentene flyttet et annet sted, f.eks. ned til jus.
Møtet med fakultet: en dame kom for å prate om tilrettelegging av eksamen. Jobber med å
utrede forholdene på silurveien. Mange opplever tilrettelegging som dårlig gjennomført, og
dårlig organisert. Universitetet gjør det de kan med de ressursene de har. Silurveien er et tiltak
for å bedre tilrettelegging. Burde høre med studentene om hvordan de opplever
tilretteleggingen. Burde si i fra at man kan melde fra på siifra.uio.no.
Fortalte om oblig prosjektet på skolen.
Flere fra utvalget har stått på stand.
MF kan få bruke lesesalsplasser på store fysiske lesesal.
Fakultetsstyremøte: De skal begynne å jobbe på UiO strategi 2020.
SogU (Studie og undervisningsutvalget): Fremlegging av det nye kjemiprogrammet. Det ser bra
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ut. Men det er skreddersydd for kjemiemner, så det kan bli litt press på matematisk.
Mellom fagutvalgene og foreningene på kjemi og fysikk, så planlegges det en bachlor seremoni.
Økonomi
5min
O
Saksbehandler: Tyra
Ikke noe å snakke om
Gratisprinsippet, feltkurs
5min
O
Saksbehandler: Hans Petter
Må bruke penger på å gjennomgå gratis prinsippet. Fakultetet virker med villig til å gå igjennom
det. De stilte jeg villig til å undersøke saken nærmere. Var enige i at det varierte veldig hva
studentene skulle betale på disse turene. Skulle gå i budsjettene for å sjekke hva disse pengene
går til. Det var greit å be studentene å betale for egen mat, det må man jo betale uansett, men
det går en grense for hva man skal betale.
På geo må man bare betale, slik at man får vært med, eller så får man ikke karakter på eksamen.
I tillegg mister man vurderingsgrunnlag, fordi flere bruker feltkursene som vurderingsgrunnlag.
Biologistudentene får tilleggsstipend for feltkrus, men dette kommer etter betalingsfristen, slik
at noen må låne penger av andre også betale tilbake når stipendet kommer. I geo fagutvalg har
man diskutert dette, og funnet ut at store deler av stipendet går til feltkurs. De mener feltkurs er
veldig viktig å ha med i undervisningen, men at prisene er litt høye.
SP valg
5min
O
Saksbehandler: Hans Petter
Stått på stand to ganger, skal stå en gang til på onsdag 11-13. Kan fortsatt melde seg til å stå på
stand, men det er ikke behov.
Allmøte
15min
D
Saksbehandler: Hans Petter
Må få bestemt en dato straks, lagd plakater, drive litt rekruttering. Tirsdag 2. mai er det foreslått
å ha et arbeidsforum hvor man planlegger møte. Innkalling til allmøte må sendes ut på mail til
alle studenter 2 uker før. Vedtekene sier ikke noe annet enn at allmøte skal holdes en gang i
semesteret. Pop vit på allmøte. Stian skal høre med Bøckmann om han kanskje skal holde et lite
foredrag.
Oppfordrer til å dele med fagutvalgene om å delta/spre ordet.
Ble bestemt allmøte 11. mai.
Eventuelt
- MNSU genser: har penger til å kjøpe inn genser. Kan komme med forslag til endringer. De
som vil ha kan si ifra om størrelsen sin
- Sio kantina: Per Ove opplevde at det var makk i ketchupen. Det er velferdstinget som
bestemmer hvem som skal servere mat på UiO. SiO er null profitt, de velger å forvalte
pengene på en bestemt måte. Det er dyr mat, men til gjengjeld er det billig lege-, tannlege- og
psykologhjelp.
- Tørriscurling: det er meldt på et lag. Det er på fredag kl. 17. Det er to ledige plasser. Stian
har ansvar for laget.
- Fadderuke: Kan unik samarbeide med ifi om fadderuke? Må høre med ifi, og unik sitt instutt
Check out

Hans Petter Taugbøl Kragset
Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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