Referat MNSU-møte 11-2017
Møtedato: 4. sept 2017
Møtetidspunkt: 1630-1800
Møtested: MNSU-kontoret
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
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Godkjenning av innkalling
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Godkjenning av referat
Ligger på driven, les det til neste gang.
Møter og post
Saksbehandler: Hans Petter
Har vært møte med STUT (studieutvalget), snakket om
dialogmøter fra våren og koordinering av
fadderordning (bl.a. betaling av faddersjef), problem
på Ifi at man begynner på bachelor for å kunne ta
emner og slutter etter et år.
Økonomi
Saksbehandler: Tyra
Har litt over 103 000(?), noen har betalt for mye for
bokskap, det ordnes nå. Har mye penger til f.eks. mat
og gensere om vi vil prioritere dette.
Bokskapsreglement
Saksbehandler: Hans Petter
Vedlegg 1
Forslag fra Hans Petter å legge til på punkt 7: Etter
klipping er foretatt er betalingsfrist 1 uke.
Vedtatt med utvidelse av punkt 7.
Saker til møte med fak 8. sept
Saksbehandler: Hans Petter
Viktig at mange møter, fredag kl.10-11.30. Blir på et
møterom på fysikk (Backspace?). De som vil møtes
tidligere kan møte 09.45 ved pendelen.
Saker:
- Problem på eksamensavvikling i silurveien, som blir
plaget av støy grunnet de som har normaltid. Også et
problem med eksamener med forskjellige lengder i
samme rom.
- Inspera som brukes til digital eksamensavvikling må
forbedres.
- Forkunnskapskrav for kurs: man kan ta fag uten
forkunnskapskrav dersom man har 120 stp, men den
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Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Hans Petter, referent: Martine
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inngår ikke i en grad før forkunnskapskravet er oppfylt.
Dette bør informeres bedre om. MNSU mener det ikke
gir mening at faget ikke kan inngå i en grad dersom
man ikke har oppfylt forkunnskapskravet, da kurset
teknisk sett bør være på et høyere vanskelighetsnivå.
- UiOs Strategi2020: Matnat har mål her, og disse
revideres i høst.
- Mulig et seminar om studentpåvirkning fra matnat.
- Fra forrige møte tok man opp evaluering av emner:
hvordan sørge for at emner blir evaluert og at
evalueringen blir fulgt opp.
- Lesesalplasser for matematisk: disse er fordelt og ser
bra ut. Skal ta opp om det er noe fremdrift og planer.
- Egenandel ved ekskursjoner.
MNSU-Gensere
Saksbehandler: Hans Petter
Vi har penger til gensere. Kamilla tar ansvar for å
ordne gensere.
Honorering v17
Saksbehandler: Hans Petter
Vi ønsker å gjøre det likere mellom studentutvalgene
og fagutvalgene, slik at leder og medlemmer blir
honorert og at alle får et kontor. Dette har blitt tatt
opp i SULF og Utdanningskomiteen. Matnat har
innvilget MNSU 150 000 per semester til honorering.
Dette fordeles.
Det er enighet om at det skal honoreres for oppmøte
på møter og arbeidsforum, samt styret.
Saken utsettes, og det blir utarbeidet et forslag til
fordeling på neste arbeidsforum.
Honorering h17
Saksbehandler: Hans Petter
Saken utsettes til neste møte.
Årets foreleser MN
Saksbehandler: Hans Petter
MNSU kommer med en instilling til hvem vi synes
årets foreleser skal være. Fagutvalgene må ta opp
dette på sine møter, slik at de kan nominere en
kandidat fra sitt institutt, en av hvert kjønn.
Utdelingen av prisen er 20.oktober, så 10.oktober må
arbeidet være ferdig fra vår side. Innen 28.september
må det være en nominasjonstekst sendt inn til MNSU
fra fagutvalgene.
Eventuelt
- SIO har kurs for foreninger, det oppfordres til å
melde seg på.
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- Det er møte hvor UiOs handlingsplan skal behandles
med Studentparlamentet i helgen, dersom noen har
noen punkter de ønsker å fremme send de til Runa.
Check out
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