Innkalling
Fra: Hans Petter Taugbøl Kragset
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 30/03-17

MNSU-styremøte 6-2017
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 3. april
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: MNSU-kontoret
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
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Godkjenning av innkalling

V
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Valg av ordstyrer og referent
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Godkjenning av referat
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Møter og post
Saksbehandler: Hans Petter
Fangene på fortet: regning på faktura, mange
nye folk, folk må si fra neste gang om de ikke
skal være med.
Tilsetningsutvalget: har ansatt folk.
Andri har publisert sak om rektorvalget på
Facebook.
STUT: Ønsker at si-fra-systemet brukes mer.
Utdanningskomiteen har behandlet
kvalitetsmeldingen. Det skal være
sensorveiledninger på alle emner ved
universitetet.
UNIK: Prøver å få flere søkere.
MFU-møte: Noen ting i rundt utflytting fra
NHA-hus.
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Gratisprinsippet brytes ved feltkurs
Saksbehandler: Kristin
Noe obligatoriske aktiviteter er ikke gratis,
hovedsakelig feltkurs. Det er labfeltkurs på geo
og bio, vi tar det opp med fakultetet på møte
fredag kl 10.00.
Kristine fra SP forteller at MatNat har kommet
dårlig ut når man har sett på betalt
studentopplegg.
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Man kan få dekket andel (eller hele?) utgiften
med tilleggsstipend fra lånekassen.
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Informasjon i.fb.m SP-valg
Saksbehandler: Hans Petter
Studentparlamentet kommer på besøk!
Studentvalg etter påske 19-26. april.
Vi bes stille opp på stand osv. den uka. Vi får litt
penger fra SP for dette. Kan f.eks. stå en time i
lunchen. Det blir en del konkurranse, hvilke av
fakultetene som har stemt mest osv.
SP består av 28 studentrepresentanter + 8
fakultetsrepresentanter (?).
Det kommer en spesialutgave av Universitas om
studentvalget. T-skjorter og flyers fra SP.
Det kommer en valgomat også.
Hans Petter: Vi bør fint klare å dekke minst 4
timer. Vi kan få folk fra fagutvalgene våre til å
stille. Dette er en dugnad.
Vi bør stå på VB, IFI, et sted på kjemi/fysikk.
Vi kan bruke pengene på middag til de som har
deltatt.
Vi er også invitert på valgfest 21. april.
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Økonomi
Saksbehandler: Tyra
Ingenting
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Fakultetsstyremøte referat
10min
Saksbehandler: Stian/Kristin
Helt nytt fak.-styre, langvarig bli-kjent-lek.
UiO har strategi 2020, nå må de begynne å tenke
på 2025 og 2030, vi kan spille inn ting der.
Alle på Institutt for teknologisystemer har
kommet over på UiO.
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Obliger og erfaringer fra HiOA
Saksbehandler: Hans Petter/Håkon
Vi tar det opp med fakultetet på fredag.
Diskusjon:
- Studenter blir ikke tvunget til å bruke
tiden på “feil ting”
- Noe bør være obligatorisk
- Veldig forskjellig fra fag til fag hvor bra
det funker
Vi kan lodde stemning blant fagutvalgene og
diskutere hva vi eventuelt gjør videre etter det.
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Eventuelt
Check out

Hans Petter Taugbøl Kragset
Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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