Referat
Dato: 23.10

MNSU-styremøte 13-2019
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 21.10.2019
Møtetidspunkt: 1615-1730
Møtested: MNSU-kontoret
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Referat
131 Godkjenning av innkalling
Didrick nevner at innkallingen kom litt sent.
132 Valg av ordstyrer og referent
Didrick valgt som ordstyrer og Sigurd valgt som referent.
133 Godkjenning av referat
140 Eventuelt MN-LAU (June)
June kan ikke dra på møte med MN-LAU onsdag 23. kl 1200.  Det varer maks 1-2 timer, Maren sier hun
kan stille.
139: representanter til CCSE-styret (Didrick)
Didrick forklarer hva CCSE er, og at vi trenger 2 representanter til et styre som skal møte 3. desember, og
varer potensielt hele dagen(8-19)
Ingen som vet de kan, behøver ikke forplikte oss nå, det kommer mer informasjon på møte med fakultetet
22. oktober.
134: Orienteringer
FUI: Ikke så mye utvikling utenom det vanlige, det skal arrangeres IN1000 seminar og bokskapsfordeling
skal snart ordnes.
MFU: Det har nylig blitt arrangert hyttetur, spillkveld arrangeres annenhver uke og det skal arrangeres
popmat torsdag 24. oktober.
Resten av fagutvalgene har ikke noe å rapportere.
Didrick oppsummerer fakultetsstyremøte i uke 42:
Studentene på honorsprogrammet er ganske fornøyde, de har felles møte hver uke. Fakultetet har
ambisjoner om å gjøre honorsprogrammet større, med flere studenter fra hver studieretning. Det blir stilt
spørsmål om det er tilstrekkelig med mentorer til å utvide, og det skal det visst være.
Informasjon om økonomien på fakultetet, matematisk og kjemisk insitutt har litt mye penger på bok.
Det ble utført spørreundersøkelser før studiestart, disse viser(blant annet) at ikke alle har som hensikt å
fullføre studiet, som er i konflikt med regjeringens mål om at flere skal fullføre utdanningen sin. Andre
fakulteter er også interessert i å gjennomføre liknende undersøkelser.
Mange forskjellige innstillinger som kommer fra regjeringen f.eks. lære hele livet, diskusjon om disse, hva
det egentlig har å si.
UiO skal ha nytt forskningsfartøy, om fem år. skal være mulighet for undervisning ombord. Skal gå mest
mulig på batteridrift, skal koste ca 100 millioner, og den skal fungere i ca 40 år. skal være en ganske
effektiv investering.
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En høring om ny strategi ble sendt tilbake, da den var altfor generell.
135: Neste fagutvalsarrangement (Maren)
Det blir presentert to forskjellige alternativer for sosialt arrangement med fagutvalgene. Enten freialand
eller spillkveld på RF. Det blir enighet om freialand da det er litt mer spennende og sannsynligvis
engasjerer flere. Det er også noe de færreste gjør på egenhånd. Det blir enighet om å arrangere det
onsdag 13. november klokken 18. Maren skal bestille. Invitasjon blir sendt ut 28. oktober. Det blir
diskutert hvordan påmeldingen skal være.
136: Sensorveiledning (Didrick)
Didrick forklarer hva en sensorveiledning er og hva som er nytt med dem nå. Det skal nå lages for alle
emner og publiseres etter eksamen. Det er nå standardkrav til hvordan de skal utformes. Sensorveiledning
er en fin ressurs for å avgjøre om man skal klage på karakteren, men også til å bruke som forberedelse til
eksamen. For at det skal kunne brukes som eksamenssressurs i etterfølgende år må det ligge offentlig
tilgjengelig, og ikke på canvas. Det yttres ønsker om at det skal ligge på emnesidene.
137 Overlapp og vervsopplæring (Didrick)
Det diskuteres hvordan overlapp og vervsopplæring skal foregå. Det foreslås at gamle representanter tar
ansvar for å skrive sjekkliste og vervsbeskrivelse i tillegg til å ha muntlig overlevering. Utvalg er spesielt
sårbare på studentnivå med så store og plutselige utskiftelser som vi har. Det foreslås også å ha et åpent
møte før allmøte slik at nye eventuelle representanter kan få se hvordan det er.
Diskusjonen sklir over mot strukturen til MNSU, det foreslås at vi samler vervene og har en struktur med
komiteer som har flere ansvar og flere medlemmer, det argumenteres for at det kan gi lettere
overganger.
138 Promotering av allmøtet (Patryk)
Det diskuteres tiltak for å få med så mange som mulig, noen forslag er:
●
●
●
●
●

postere på læringssentrene
stand hvor man får vaffel/kaffe hvis man liker MNSU sine sider
be fagutvalgene promotere med skjermer instituttene disponerer, facebook og postere
det presiseres at man kan benytte kullgrupper og instituttgrupper på facebook
det foreslås å benytte sjokoladefontenen til MNSU

Det diskuteres hvor ofte man skal sende mail.
140 eventuelt
Møte i studentparlamentet er samtidig som allmøte
Studentparlamentsrepresentanten som sitter i styret til MNSU forklarer. Det yttres ønske om at det skal
være mulig å stille til valg så tidlig som mulig i møte, slik at det er mulig å rekke begge deler. Det nevnes at
det er vanskelig å få til da møte må ha en viss struktur, men det er mulig å stille uten å være tilstede.
141 møtekritikk
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