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MNSU-styremøte 5-2019
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 18.03.2019
Møtetidspunkt: 1615-1735
Møtested: MNSU-kontoret
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
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Godkjenning av innkalling
Godkjent
Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Didrick
Referent: Peter
Godkjenning av referat
Godkjent
Møter og post
10min
Saksbehandler: Didrick
- STUT: Snakket om endring av Dekanat. Knut Mørken tar over for
Solveig. Jobber med ny vitnemålsbeskrivelse. Hver studieretning
skal ha sin egen vitnemålstekst. Diskuterte podkast av
forelesninger. Litt forskjellige meninger. MNSU sin representant
forklarte hvordan det å ha opptak av forelesninger er nyttig for
studenter.
Spørsmål om hvorvidt studenter vegrer seg for å stille spørsmål
pga. opptak. Man pleier ikke å høre hva studenter sier på
opptakene. Så lenge foreleser gjentar spørsmålene blir det ikke
noe problem.
- FUI: Har hatt allmøte. Sett på UiO 2030 strategien. Har laget et
høringssvar: “Engasjer studentene”. Mener at foreningene tar for
mye ansvar for studentmedvirkning som instituttene burde tatt
mer ansvar for. Har lavere svarprosent på emne-evalueringen
enn det som ønskes. Ønsker å hjelpe de andre fagutvalgene til å
gjennomføre digital emne-evaluering.
Vara i tilsettingsutvalget
5min
Saksbehandler: Didrick
Møte annenhver onsdag 10-11, går gjennom stillinger som skal utlyses og
som er utlyst.
Peter stiller som vara. Blir valgt inn.
Exphil arrangement
10min
Saksbehandler: Didrick
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Ønsker å samle innspill for å forbedre exphil.
2. April i Foajeen i VB fra ca. 16:00.
Forelesere og andre i ledelsesstillinger har innlegg. Vurderer å ha en
student som holder et innlegg. Denne studenten bør ha tatt exphil i den
nyeste formen (dvs. etter høst 2017).
Søkt om penger til mat.
Formen er 10 min innlegg, og så workshop for å få innspill fra publikum.
Deretter paneldebatt. Formen er ikke spikret. Ønsker å ha en mulighet for
å stille spørsmål anonymt.
Vil prøve å samle noen av disse innspillene i en uttalelse til strategien.
Sender ut info til fagutvalgene for å få et bredt utvalg av publikummere.
Allmøte
20min
Saksbehandler: Didrick
Vurderer datoer: Burde allmøte være tidligere på semesteret? Tenker at
det er bedre å ha det etter fagutvalgene har hatt sine valg (anbefalt før
15. september/februar).
Ender opp på 10. April.
Burde ta en titt på vedtekter. I forhold til når man blir valgt, og hvor
lenge. Har ofte allmøte sent på semesteret. FUI: Bør følge semestre hva
gjelder periode.
Vedtektsendringer må være sendt inn innen 2 uker før allmøte.
Innen onsdag 27. må de være klare. Didrick skriver forslag til
vedtektsendringer, så ser vi på dem på arbeidsforum mandag.
Fagutvalgsarrangement
15min
Saksbehandler: Mari
Bestemme dato: Mai, mest sannsynlig.
Tusenfryd: Diskuterer hvor mye tid man må sette av for et slikt
arrangement. Blir sannsynligvis nødvendig å ha det i en helg for å ha tid til
å dra på karuseller. Vanskelig å ha et arrangement i helger. For å ha
tusenfryd må det planlegges nøye.
Grupper og rebus på tusenfryd.
Forslag:
- Leie baller og ha et utendørsarrangement.
- Minigolf.
- Høyt og lavt på tryvann. (bare åpent på høsten)
Fagutvalgene blir bedt om å ta opp hvilke type arrangement de ønsker å
dra på, og hva de synes om Tusenfryd.
Pris på Bokskap
10min
Saksbehandler: Samater
Økonomiansvarlig informerer om at på SV tar de 40 kr for leie av skap. Jus
tar 50 kr. HF tar 30 kr og skapene er mindre.
BFU: Burde øke leien til 50 kr. Hvis de er usikre på om de trenger det, vil
50 kr gjøre at folk ikke leier hvis det er ikke er behov for det.
Farmasi: Det er billig for det man får.
Peter: Burde ha så billig leie som mulig.
Studenter kjøper, men bruker dem ikke.
Problemet er at når vi klipper, er det en del tomme skap med lås, som
tilsier at de ikke er blitt brukt.
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For å endre dette må vi legge frem dette som en sak på allmøte.
Ved simpelt flertall: Vi tar opp denne saken på allmøte og går for å
stemme over hvorvidt leien skal økes. Vurderer også å ta opp om det skal
være lov til å leie flere skap.
Eventuelt og Møtekritikk
10min
Check out
Møtet heves 17:29

Hans Didrick Kruse Birkeland
Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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