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MNSU-styremøte 10-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 17.08.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

91  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent.

V

92  2020 Valg av ordstyrer og referent
Sigurd er ordstyrer og Mohamed er referent.

V

93  2020 Godkjenning av referat
Godkjent.

V

94  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd

10min O

95  2020 Oppsummering fadderuka
Saksbehandler: Sigurd
Matematikk: Folk ble delt i små faddergrupper,
men i løpet av uka så ble alle samlet i noen
arrangementer, som gjorde det vanskelig å
oppholde 1-meter regelen. Det ble holdt rebus i
Oslo og det fungerte fint.
Astro: Det var få som møtte opp og det gjorde
det enkelt å oppholde smittevernsregler.
Bio: Det gikk bra på dagtid med noen
arrangementer, men på kveldstid ble det litt
vanskelig med hensyn på 1-meter regelen på
grunn av alkohol. Et arrangement som funket bra
var Escape room gjennom zoom.
Ifi: Det ble holdt stafett, hvor folk fikk poeng for
å opprettholde 1-meter regelen.

10min Velg et element.

96  2020 Oppsummering studiestart
Saksbehandler: Sigurd
Lesesaler rundt om på universitetet har
forskjellige regler. Noen institutter stenger
lesesalene, mens har det åpent hvor de prøver å
opprettholde smitteverns regler.
Matte: Lesesalene stenges..

10min Velg et element.
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Astro: Det er ikke noe problem der.
Bio: Det kommer noen nye booking regler rundt
lesesaler.. Mange studenter får ikke tilgang på
lesesalplass.
Fysikk: Det går greit enn så lenge.
Farmasi: Det har ikke vært noen klager angående
lesesalplass.
Ifi: Det har ikke vært noen klare beskjeder om
lesesalplasser, men det er noe plass ved
kantinen.

97  2020 Ny økonomiansvarlig og STUT representant
Saksbehandler: Sigurd
Mohamed blir ny økonomiansvarlig.
Sara er ny STUT representant.

5min Velg et element.

98  2020 Møtetidspunkt
Saksbehandler: Sigurd
Setter opp doodle og finner ny møtetid.

5min Velg et element.

99  2020 Arrangementer H20
Saksbehandler: Sigurd
Quiz kan være et arrangement.
Escape room gjennom zoom er også et
alternativ.
Spillkveld kan vi kanskje også ha.

15min Velg et element.

100  2020 Eventuelt Velg et element.

101  2020 Møtekritikk
Sakslisten kom sent.

Check out

Sigurd Fladby
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95 Oppsummering fadderuke

Ønsker at alle de som har deltatt i fadderuka gir en kort oppdatering på hvordan de løste det. Hva slags
arrangementer som fungerte og hvilke som ikke gjorde det.

96 Oppsummering studiestart

Vi prater litt om hvordan undervisning blir denne høsten, er lesesaler åpnet? Hvordan blir det med
kombinasjon av zoom-forelesninger og fysiske forelesninger?

97 Ny økonomiansvarlig

Vi trenger ny økonomiansvarlig fram til allmøte, det velges internt i styret.

98 Møtetidspunkt

Er det fortsatt bra å møte mandager 16.15? Skal vi fortsette med zoom?

99 Arrangementer H20

Vi diskuterer hva slags arrangementer som kan fungere denne høsten. Skal vi fortsette med digitale
arrangementer? Er det noe vi har sett som kan fungere bra?

100 Møtekritikk

Sakslisten kom veldig sent.


