
Referat  

Fra: Hans Petter Taugbøl Kragset 
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Dato: 26.10.17 
 

MNSU-styremøte 15-2017 
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg  
 

Møtedato: 30. oktober 
Møtetidspunkt: 1630-1730 
Møtested: MNSU-kontoret 
 
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak 
For detaljer til enkeltsaker, se videre i dokumentet.
 

138 2017 Godkjenning av innkalling 

Rette skrivefeil i eventuelt. 
Godkjent enstemmig 

V 

139 2017 Valg av ordstyrer og referent 

Godkjent enstemmig 

V 

140 2017 Godkjenning av referat 
Noe til eventuelt? 

Utsent ut i dag 
Godkjent enstemmig 

V 

141 2017 Møter og post 
Saksbehandler: Møteleder 

Møte med fakultetet 
Seminar strategi2020 - lite relevant for studentene, 
mest vitenskap 
Møter i fagutvalgene. 
SULF 

- Hva driver hvert av studentutvalgene 
med? 

- Erfaringsutvikling! 
STUT - samle friemne studenter 

10min O 

142 2017 Økonomi 
Saksbehandler: Tyra 

5min O 
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Tyra trenger regning for gensere, 
fagutvalgsarrangement ser ut til å gå greit. 

143 2017 Studiebarometeret 
Saksbehandler: Hans Petter 

MNSU må formidle at studentene må svare på 
studiebarometeret. 
Ta med plakater til fagutvalgene. 
Forsøk å besøke forelesninger for andre og femte 
årsstudenter. 

5min O 

144 2017 Fagutvalgsarrangement 
Saksbehandler: Didrick 

Escaperoom fredag 3. november. 16 påmeldte. 

5min O 

145 2017 Interne verv 
Saksbehandler: Hans Petter 

Fra forrige møte - savner informasjon 
Stine tar på seg PR. 
Rekruttering  

- Fire MNSU plasser til valg på 
vårsemesteret. 

- Stands, sjokoladefontene, 
informasjonsspredning 

- Viktig 
Ledig posisjon i tilsetningsutvalget fra våren. Får 
godt innblikk i ansettelsesprosesser, vakthund for 
instituttene.  

Det starter en ny komitee for å jobbe med kvalitet 
og sikring i forbindelse med trainee/utveksling. 
Komiteen er i oppstartfasen og dette er en god 
mulighet for å sette regler rundt opplegget. 
To kandidater trengs, Martine er interessert. 

5min V 

146 2017 Allmøte 
Saksbehandler: Hans Petter 

Om to uker og tre dager. Torsdag 16.november. 
Innkalling på facebook og epost, Bestiller pizza 
etter hvor mange som dukker opp. 

- Lederverv til valg. 
- Årsrapport 
- Vedtektsendringer. 

Omstrukturering av vedtekter. Detaljene blir sett 
på på arbeidsforum. 

5min D 

147 2017 Honorering h17 10min V 
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Saksbehandler: Hans Petter 

Honorarskjema må leveres før 15. november. 
Hvordan løses dette?  

- Ekstrapolering.  
- Tas til våren 

MNSU fordeler høstens budsjett på de timene som 
er loggført før 15. november, de restrerende 
timene etter 15. november føres på neste budsjett. 

Noen representanter ligger an til å overgå 
nestleder i honorering. 

- Skylles lavere gjennomsnittsoppmøte 
- Sette tak på hvert enkelt medlem 

148 2017 Møter med fakultetet 
Saksbehandler: Hans Petter 

MNSU burde være enige med seg selv om hva som 
skal tas opp på møtene. Grunnen til dette er at 
tidligere MNSU følte de fikk for mye informasjon, 
mens nåværende MNSU ga et ønske om mer 
informasjon. 
Saksgang - ta med skriftlig dokumentasjon 

Forsalg til faste saker: 
Byggesaksplaner generelt. 
Instituttledermøte 
Nye studieprogrammer. 

15min D 

149 2017 Eventuelt 

Kalender 
- fakultetsmøte 13. november 
- MNSU møte  
- allmøte 16. november 
- MNSU møte 
- to arbeidsforum imellom 

Julebordskomitee består av Martine, Tyra, Øyvind 

5min O 

 Check out ~65min 
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Sak 145 

Det er noen verv så må fylles: 
- PR 
- Rekruttering 

 
Det er også mulighet for noen å ta over etter meg i tilsettingsutvalget, jeg må uansett 
slutte ved nyttår. 
 
Vi må finne 1-2 studenter (gjerne fra MNSU eller fagutvalg) som vil sitte i et nytt utvalg 
på fakultetet som skal se på studiepoenggivende internships i bedrifter i.fb.m. 
utviklingssemesteret. 

Sak 146 
 

Allmøte, tentativ dato satt til torsdag 16. november. Passer det? Krasjer det med noe? 
 
Noen som kunne tenke seg å stille til leder? Noen som kjenner noen? Det er ingen andre 
verv på valg så gøy/positivt om vi får litt oppmerksomhet rundt ledervalget. 

Sak 147 
 

Vi må ha honoreringsskjema for høsten klare til 15. november. Møtet 2 uker fra blir bl. 
a. brukt til å regne ut og fylle ut honorarskjema. Hva skal vi gjøre med møte(r) etter 15. 
november? Vi kan enten fylle ut skjema for de møtene når våren kommer, eller vi kan 
ekstrapolere (prøve å forutsi) hva oppmøte blir på de neste møtene og dele ut honorar 
basert på det. 
 
Det ligger også an til at noen som møter opp mye kan få mer honorar enn 
nestleder/økonomiansvarlig, noe som ikke var intensjonen med fordelingsnøkkelen vi 
laget. Vi må bli enige om hvordan vi løser dette. Forslag til vedtak: 
 
Tillegg til fordelingsnøkkelen for honorar i MNSU: 
Det settes et tak på hva medlemmer kan honoreres lik det nestleder/økonomiansvarlig 
blir honorert. 
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Sak 148 
 

På møtet med fakultetet 12.10 ba studiedekan Solveig oss om å bli 
enige om hva vi mener møtene bør brukes til. Hun viste til en historie der tidligere 
MNSU hadde sagt at de ikke var interessert i veldig mye informasjon fra fakultetet på 
møtene, men lurte på om dette kanskje hadde endret seg nå. 
 
Vi må diskutere hva vi mener er fornuftig bruk av tiden på møtene. 
 
Diskusjonspunkter: 

- Enkeltsaker: Hvilket nivå ønsker vi å kunne ligge på? 
- Hvor høy skal terskelen være for at vi tar opp enkeltsaker på møtet? 
- Enkelthendelser, bekymringsmeldinger fra enkeltstudenter o.l. 

- Informasjon fra fakultetet 
- Hvor mye ønsker vi av dette? 
- Er det noe vi vil ha spesielt, eller noe vi ikke ønsker? 

- Er det noen faste punkter vi ønsker oss? 
- Livsvitenskap? 
- Byggesaker? 
- Instituttledermøte? 


