
Referat
Fra: Sigurd Fladby
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 12.09.2020

MNSU-styremøte 12-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 14.08.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

112  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent.

V

113  2020 Valg av ordstyrer og referent
Sigurd er ordstyrer og Mohamed er referent.

V

114  2020 Godkjenning av referat
Godkjent.

V

115  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd
Farmasi: Skal ha første møte på onsdag. Skal
planlegge allmøte deres.
Matte: Institutt møtet forrige uke, snakket om
studiestart og hvordan de ulike emnene har gått,
og at eksamen blir som vanlig. Viktig at ting som
burde rapporteres skal tas direkte kontakt med
foreleser og/eller emneansvarlig.

Handlingsplansseminaret: Skulle vedta en
handlingsplan om hvordan studentparlamentet
skulle arbeide videre. Planen ligger ute på nett,
bare å lese den.

STUT: Masteropptak;  det var ikke nok studenter
som søkte på noen linjer, mens andre var det
mye konkurranse.
Permisjon; Regler om søknad om permisjon om
utsettelse av master, kan bli strengere.
Eksamen;  Hvis koronasituasjonen endrer seg så
kan ikke fysiske eksamener skje, så det blir
planlagt rundt dette.

25min O
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Zoom undervisning; Mange studenter opplever
at zoom er litt ubehagelig under gruppetimer og
“break out rooms”.

116  2020 Oppdatering sosiale arrangementer
Saksbehandler: Sigurd
Skal prøve å holde minigolf arrangement.
Representanter fra fagutvalgene sender beskjed
videre og mail blir sendt til alle sammen.
Tentative planen er at arrangementet holdes
onsdag 23 september.

Filmkveld og Quiz er de neste planlagte
arrangementene i løpet av semesteret.

10min O/D

117  2020 Oppdatering skapklipping
Saksbehandler: Sigurd

10min O

Fristen for å betale skap er 15 september, så gir
MNSU beskjed om at skap som ikke er betalt blir
klipt. 2 uker etter fristen så blir skapene som
fortsatt ikke er betalt blir klipt.

118  2020 MNSU-domene
Saksbehandler: Sigurd

10min D/V

Det er vedtatt at MNSU beholder domenet sitt til
neste år.

119  2020 Eventuelt
Det trengs varaer til fakultetsstyret. Det trengs
en mannlig og kvinnelig vara for dette året.
Patryk er stemt til å være den mannlige vara og
Ida er stemt til den kvinnelige varaen.

O/V/D

120  2020 Møtekritikk

Check out

Sigurd Fladby
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115 Orienteringer
Oppfordrer alle til å snakke om hvordan det står til med gjennomføring av allmøter, om det er noen kjente
problemer med undervisningen eller andre ting som er tatt opp i fagutvalgene. Det blir orientert om det
som har skjedd i STUT og på handlingsplansseminaret til studentparlamentet.

116 Oppdatering sosiale arrangementer
Vi tar en oppdatering på hvordan det blir med sosiale arrangementer denne høsten.

117 Oppdatering skapklipping
Vi presenterer planen for hvordan vi skal gjennomføre skapklipping.

118 MNSU-domene
Skal vi fortsette med MNSU-domene? Sånn som det er nå har vi et eget domene som koster 120 kroner i
året. Der får vi bedre spam-filter og det er mye enklere å lage mailinglister.


