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MNSU-styremøte 17-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 23.11.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

151  2020 Godkjenning av innkalling V

152  2020 Valg av ordstyrer og referent V

153  2020 Godkjenning av referat V

154  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd

15 min O

155  2020 Sympa vs. Google
Saksbehandler: Sara

5 min D

156  2020 Kaffemaskin på kontoret
Saksbehandler: Sara

5 min D

157  2020 Nye representanter og varaer
Saksbehandler: Sara

10 min O/D

158  2020 Internkonstituering av styret
Saksbehandler: Sara

10 min O/D

159  2020 Møtetidspunkt V21
Saksbehandler: Sara

5 min O

XX  2020 Møtekritikk

Check out 70 min

Sara Mediå

Nestleder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg



Innkalling
154 Orienteringer

155 Sympa vs. Google

Styret skal alle ha fått individuelle e-post brukere med MNSU domene, via en Google løsning. Dette er

også noe vi betaler en årlig kostnad for. Blir disse e-postene brukt hyppig nok til å rettferdiggjøre å betale

for dem?

156 Kaffemaskin på kontoret

Vi har hatt kaffemaskin på kontoret som nå er ødelagt/ikke i bruk. Ønsker vi å kjøpe oss ny, som kan brukes

når man sitter på kontoret og leser/jobber? Vi er i en smittesituasjon; hvor mange er det som i det hele

tatt bruker kontoret? Burde vi utrede en plan for smittevernsmessig forsvarlig bruk av kaffemaskin?

157 Nye representanter og varaer: MN-LAMU, STUT, ansettelsesutvalget

Med utskiftninger i styret vil vi måtte oppdatere våre representanter til LAMU (lokalt arbeidsmiljøutvalg)

(1 representant, 1 vara), STUT (studieutvalget) (1 mannlig representant, 2 varaer av hvert kjønn), og

ansettelsesutvalget (1 representant, 1 vara), der MNSU skal være representert. Dette vedtar vi på neste

møte. Obs! Hovedrepresentanten til STUT må være mannlig, for å oppnå kjønnsbalanse.

158 Internkonstituering av styret

Vi vil måtte oppdatere interne verv i styret, med virkning fra vårsemesteret. (Verv-beskrivelser finnes her.)

Vervene som vil nyoppnevnes er:

- Nestleder

- Økonomiansvarlig

- PR- og rekrutteringsansvarlig

- IT- og webansvarlig

- Bokskapsansvarlig

Referent ligger under nestleder per. verv-beskrivelsene, men kan delegeres. Nye verv vedtas på neste

møte.

https://docs.google.com/document/d/1JJVS9zVzIGiQIkc_Uq5LdOYB6XnT2usEHVXz2PRmMfw/edit
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159 Møtetidspunkt V21

Jeg vil sende ut en doodle på starten av neste semester der vi redegjør for et møtetidspunkt for

styremøter og arbeidsforum for semesteret (slik at alle har fått timeplanen sin). Vi legger møtetid mandag

kl. 16.15 til grunn.


