Referat
Fra: Hans Didrick Birkeland Kruse
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 20.09.2019

MNSU-styremøte 11-2019
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 23.09.2019
Møtetidspunkt: 1615-1730
Møtested: MNSU-kontoret
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Hans Didrick Kruse Birkeland
Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Dagsorden og innkalling godkjent, Sigurd(MFU) ble oppnevnt til referent.

Referat
Fagutvalgene informerer
Bjørn(FUI) forteller om studentpolitisk plattform som er en handlingsplan oppnevnt av
SP. Referat kommer senere. Realistlista jobber med resolusjon, kommer på eventuelt.
Johan(FFU) forteller om FUI, dårlig oppmøte, ikke fylt opp, men verv er fordelt.
Haider(KFU) forteller at det er blitt diskutert emneoppbygning på kjemigradene.
Spørreskjema er laget for å få studentene til å svare på hva de ønsker av
emnekombinasjoner.
Eksamensplanen er dårlig lagt opp, dette er tatt videre uklart hva konklusjonen ble.
Ingen av de andre fagutvalgene har tatt opp noe som er relevant for MNSU.
Didrick:
På fysikk har de fått alumnier til å gå gjennom hvordan studieprogrammet har vært for
dem, anbefaler at de andre linjene gjør det samme.
Forteller om hvordan instituttene har opprettet praksisemner i samarbeid med private
firmaer. Dårlig oppslutning foreløpig, men regner med at det blir litt bedre etterhvert.
Studiestart
Didrick informerer om at det har vært mindre fokus på alkohol, mer fokus på
dokumentasjon i SoMe.
Internasjonale studenter ikke integrert med de andre studentene, nå har de fått en litt
egen fadderuke, bedre oppmøte.
Klippemiddag
Didrik forteller hva klippemiddag er. Planlagt mandag 30. september. Han kommer på
noen alternativer, alle synes det er greit med Way down South, men de er stengt på
mandager.
Interne verv
Mangler økonomiansvarlig, referent og arrangementsansvarlig. Haider sier han kan
være økonomiansvarlig, men han skal på utveksling. Anne Lise tar på seg
arrangementansvaret. Sigurd blir fast referent.
Når på året burde vi ha allmøte
Flere ting har vært utprøvd. Fagutvalgene skal være før 15. september, spørsmålet er
om når MNSU sitt skal være i forhold til disse.
Problemer:

Referat
Tidlig på året er det mye som skjer(valg av forelesningspris, klipping
av skap etc.). da må vi få det gamle utvalget til å gjøre noe av
arbeidet.
Midt i semesteret er det også mye som skjer, hva veier tyngst.
Bjørn: Mener det passer fint tidlig november før folk er stressa av eksamen.
Didrik: Vi kan flytte begge veier siden det i fjor var midt i semesteret
Christine: Hvis vi har det tidlig kan vi ha overlapp, og på den måten gjøre overgangen
enklere. Foreslår at vi har det rett etter fagutvalgene.
Oskar: Hvis vi har det på starten har studentene bedre oversikt, og det blir lettere å
rekruttere fra fagutvalgene.
Bjørn mener fortsatt at det er bedre å ha det tidlig november, fordi det er mindre som
skjer da.
Christine: Stor spredning på eksamener, må ta det i sen oktober hvis ingen skal ha
begynt på eksamensperioden.
Didrik: Vi tar en avstemning, alternativer er rett etter fagutvalgene eller mellom midtveisog avsluttende eksamen. Det blir vedtatt at det burde være etter fagutvalgene(15.
september).
Dette årets allmøte
Didrik: Vi må avgjøre når årets allmøte skal være. Innkalling må sendes minst to uker før
allmøte, ved epost, oppslagstavle og på MNSU sin hjemmeside.
Vi må sende ut så få mail som mulig, når leser folk mail? Kan nesten ikke ta hensyn til
når folk leser mail, og førsteårsstudentene(som har flest midtveiseksamener) er ikke
hovedmålgruppen. Konkluderes med at det ikke er så farlig når mailen kommer ut, de
fleste leser ikke mail så nøye, spesielt ikke når de gjelder arrangementer 3+ uker fram i
tid.
Vi tar en avsteming, uke 43 og 44 er alternativene, uke 43 vant men det kom en ny
saksopplysning, så det blir en ny avstemning og det ble uke 44 i stedet. Onsdag 30.
oktober klokken 16.30 ble vedtatt.
Diskusjon av MNSU sitt sosiale arrangement, skal vi bruke det til å rekruttere til MNSU,
hvem er det greit å ta med? Skal man bruke det som rekrutteringsplattform, Didrik blir
konstituert til å ta avgjørelse om det er greit i hvert enkelt tilfelle.
Eventuelt
Didrik: Orientering om vedtektssak fra realistlista og HFU. Manglende overgangsfelt
rundt omkring på blindern.
Møtekritikk
Kunne brukt mindre tid på å avgjøre hvor vi skal ha klippemiddag.

