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MNSU-styremøte 12-2019 
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg  
 
 

Møtedato: 07.10.2019 
Møtetidspunkt: 1615-1725 
Møtested: MNSU-kontoret 
 
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak 
 

 

122  2019 Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent 

 V 
 

123  2019 Valg av ordstyrer og referent 
Didrick blir valgt som ordstyrer.  
Julie blir valgt som referent. 

 V 

124  2019 Godkjenning av referat 
Referat godkjent. 

 V 

125  2019 Orienteringer 
Saksbehandler: Didrick 
GFU: Valgt et nytt styret og hatt møte for å velge 
hvor hvilke verv de skal ha. Startet arbeid med 
anonyme tilbakemeldinger  til foreleser.  
Astro: Ingenting 
Fysikk: Jobber med tilhørighet til 
fysikkbygningen. Skal prøve å arrangere hyttetur.  
Farmasi: Har vært diskusjoner om å legge ned 
podkaster. Fagutvalget skal jobbe med dette.  
FUI: Har fått et likestillingsråd på IFI .  
Didrick:  Ikke mye å melde fra STUT. Vært på 
SULF:  Ikke mye å melde.  

10min O 

126  2019 Kontakt med fagutvalgene 
Saksbehandler: Didrick 

15min D 

127  2019 Organisering og sammensetning av MNSU 
Saksbehandler:  

15min D 

128  2019 Honoreringsordning 
Saksbehandler: Didrick  

15min D 

129  2019 Saker til møte med fakultet  
Saksbehandler: Didrick 
 

10min D 

130  2019 Eventuelt 
- Studentrepresentant  til valgstyret. 
Sigurd tar det.  
- 18. oktober (fredag neste uke) er det 
RealMoro. Vi er invitert.  

5min O/D 

131  2019 Møtekritikk   
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 Check out 70min  

 
Hans Didrick Kruse Birkeland 

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 

 

126 Kontakt med fagutvalgene 

I dag så gjøres mye av kontakten mellom fagutvalgene gjennom at fagutvalgene møter i 
MNSU.  
Det er ønskelig med en vurdering av effektiviteten til denne ordningen og se på om 
andre ordninger enten i tillegg eller som et alternativ er fordelsaktige.   
Vil også høre flere tanker rundt hvordan fagutvalgene bør involveres i saker på 
fakultetsnivå, og hvem fra fagutvalgene som bør involveres.  
Hvor mye skal MNSU ta ansvar for at fagutvalgene gjør sin jobb? 
 
Referat 
-GFU: Ved bytte av fagtuvalg: MNSU kan dra på besøk for å forklare hva vi gjør. 
Didrik har gjort det tidligere.  
- Fysikk: Litt lite opplæring på hva MNSU gjør og hva utvalget gjør.  
- GFU har en mal der alle skriver hva vervet deres går ut på for å sikre 
erfaringsoverføring.  
- FUI: Savner en ordentlig prosess både innad i fagtutvalget og så opp mot MNSU for å 
jobbe med student-saker.  
-Fysikk: Problemet med å ta opp saker mellom fagutvalget + MNSU er tid. Altså etter 
møte fra MNSU er det ganske lenge til neste fysikk-møte osv.  
- Didrick: SP har fått en egen person som skal jobbe mot fagutvalgene. Hvordan kan vi 
bruke henne bedre? MNSU blir kontaktpunktet. 
-Kjemisk: Referater må sendes mer konsekvent.  
-  
 
Hvor mye skal MNSU ta ansvar for at fagutvalgene gjør sin jobb? 
- Fysikk: Mener MNSU godt kan være litt strenge.  
- FUI: Vanskelig å si uten å vite  
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- Didrick: Lage klarere retningslinjer? Mandatet til fagtuvalgene. I 
tillegg ha møte semester/årlig med noen fra fagtutvalget: Hva har 
dere jobbet med, hva sliter dere med osv? 
 

127 Organisering og sammensetning av MNSU 

Følger opp ifra forrige sak. Er den sammensetningen MNSU har i dag idell?  
Nå har alle fagutvalgene en representant inn i MNSU også er det i tillegg 7 medlemmer 
som er valgt inn direkte. Er dette en ønskelig struktur, og hvor mye ansvar er det 
meningen at vi skal legge på de som sitter i fagutvalgene sammenlignet med de som er 
valgt inn direkte til MNSU? Er det andre saker som MNSU burde fokusere mer på, eller 
ting vi gjør i dag som ikke er så viktige.  
Vil også se mer overordnet på vervsammensetningen.  
 

- FUI: Fagtuvalgene har MNSU som et internt verv. Skummelt å legge for mye “ekstra” 
arbeid på dem. Samtidig kan ikke de 7 “ekstra” medlemmene gjøre alt.  
- Fysikk: Hvorfor er dette et problem?  Didrick: Slet med å fylle opp ansvarsoppgavene 
våre når vi mistet noen. 
FUI: Burde bruke arbeidsforum bedre så man slipper å bruke tid utenom arbeidsforum.  
-Matematisk: Bedre å få nåværende medlemmer til å møte enn å få inn flere 
medlemmer.  
 
Er det andre saker som MNSU burde fokusere mer på, eller ting vi gjør i dag som ikke er 
så viktige.  
 

128 Honorering 

I dag så honoreres leder, nestleder og økonomiansvarlig separat, mens resten av 
utvalget honoreres basert på oppmøte. Er denne todelingen en god måte å gjøre det på 
og burde vi honorere andre verv? Burde vi jobbe for å mer penger til intern fordeling og 
burde vi se mer på honorering i fagutvalgene. Dette her er et felt hvor mange av de 
andre studentutvalgene har sin egen modell, så vil se hva som er en god løsning for oss 
her.  
 
- Didrick: MNSU får hvert år en fast pott som fordeles på sine medlemmer. Vi velger selv 
hvordan vi fordeler disse pengene.  
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- Oskar: Foreslår en tredeling. De som har et verv får litt mer enn de 
som ikke har verv.  
- Andre forslag: De med mye ekstra arbeid fører timeliste. Vi bruker Arbeidsforum mer 
effektivt osv.  

129 Saker til møte med fakultet 

Tirsdag 22. oktober kl 14:15-15:15, er neste møte med fakultet. Her oppfordres alle til å 
møte opp. Vi kan sende inn saker som vi vil ta opp, og dette må gjøres i forveien. Hvis 
det er noen som har en sak de vil ta opp, eller det kommer noe opp noe under møtet 
som er relevant så kan vi ta det opp med fakultet.  
 
- Kladdeark på eksamen. Får ikke utdelt kladdepapir før eksamen starter 
- Lavere terskel for konsekvenser av dårlig oppførsel.  
- Åpningstider på bygg og lesesaler.  


