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MNSU-styremøte 1-2020 
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg  
 
 

Møtedato: 20.01.2020 
Møtetidspunkt: 1615-1800 
Møtested: MNSU-kontoret 
 
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak 
 

 

1  2020 Godkjenning av innkalling  V 

2  2020 Valg av ordstyrer og referent  V 

3  2020 Godkjenning av referat  V 

4  2020 Orienteringer 
Saksbehandler: Sigurd 

15 minutter O 

5  2020 Supplementering av nye medlemmer 
Saksbehandler: Sigurd 

10 minutter D 

6  2020 Januarbord 
Saksbehandler: Julie 

5 minutter O/D. 

7  2020 Rekruttering/Linjeforening(?) 
Saksbehandler: Sigurd 

15 minutter O/D 

8  2020 Økonomi 
Saksbehandler: Sigurd 

10  minutter O/V 

    

    

    

9  2020 Eventuelt X O/V/D 

10  2020 Møtekritikk   

 Check out  55 + X min 

 
Sigurd Fladby 

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 

 
 
 



Innkalling  

5 Supplementering av nye medlemmer 
Vi er 11 medlemmer i MNSU, og vi skal ha mellom 12 og 15. Det kommer 2 til, så vi 
er sånn sett innenfor rammene men det er ingen grunn til å ikke fylle opp, om mulig. De som kommer 
etterhvert er MNSU-representanter fra kjemisk og matematisk fagutvalg, de skal ha møter 27. januar og i 
begynnelsen av februar, da har de sagt at det skal oppnevne representanter.  
Vi må også fylle ut verv, viktigst er økonomiansvarlig. Tenk gjerne på om du kan tenke deg å være det, og 
om du vet om noen som kan passe så kan du prøve å rekruttere dem.  
Forøvrig hadde det også vært fint med en dedikert sekretær.  
 
6 Januarbord 
Vi planlegger å dra på restaurant, Julie har laget doodle i slack, så foreløpig ser det ut som om det blir 
onsdag 22. januar, logg på og stem på slack om det ikke passer! 
 
7 Rekruttering/linjeforening 
I møte med fakultetet(som jeg ikke var klar over at jeg skulle invitere til) foreslo studiedekanen en form 
for linjeforening, i tillegg til at det skal være et sosialt tilbud så var tanken at det også kan fungere som et 
rekrutteringsverktøy for fagutvalgene/studentutvalget. Jeg har forsøkt å formulere hva jeg tenker om det, 
også håper jeg at dere kan fortelle litt om det er noe slikt på dere institutt.  
 
8 Økonomi 
I tillegg til at vi må velge ny økonomiansvarlig må vi også vedta budsjett og jeg skal forsøke å orientere om 
dette.  


