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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 
Godkjent 

 V 

2  2020 Valg av ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Sigurd 
Referent: Patryk 

 V 

3  2020 Godkjenning av referat 
Godkjent 

 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 
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4 Orienteringer 
GEO - Symposium Konferanse for studenter 
 
STUT:  
- Emneplanlegging på nett, utfordringer når de skal sette opp frister. Noen fag som er prøveprosjekter.  
- Programseminarkalender er nå satt opp, denne forklarer når alle studieprogrammene skal på 
Sundvolden, denne informasjonen kan sendes til fagutvalgene dersom ønskelig.  
- Snakk rundt utførelsen av mastereksamen, det skal tydeligvis være mulig å gå fra en karakter E på 
skriftlig til A på muntlig eksamen (Liten sannsynlighet, men dette er altså mulig dersom studenten viser 
kompetanse på dette under utspørringen).  
- Kommet inn klager/ønsker om begrunnelse på avkrysnings eksamener, skal det være mulig å be om 
begrunnelse på dette når de riktige svarene offentliggjøres etter eksamen?  
- Gi større frihet til studieprogrammene når det gjelder muligheter til å ta fag de ønsker. For store rammer 
til hva som skal tas i løpet av studiene? Burde dette løses opp? Det er da snakk om kravene på emner 
(obligatoriske) som må tas for å få graden. Potensiell gevinst dersom dette løses opp er at det blir enklere 
for studenter å bytte studie dersom de finner ut at dette ikke passer for dem. Møte om dette 3. februar. 
Snakk rundt dette punktet i fagutvalgene.  
 
- Emneevalueringer, det vurderes å legge det på anbud. Tanker om at det blir betalt for å utføre dette 
(Gjøre det tilsvarende som IFI med emneevalueringer). 
- Sensur, endring i reglene om at sensuren kommer senere dersom den faller rundt høytidene. Det ble 
informert dårlig om dette før jul, skal gi tilbakemelding om dette. 
- En av sakene som kom under diskusjonen av den overnevnte: Snakk om utveksling siste semester, 
resultatene kommer ikke tidsnok fra noen enkelte universiteter. Dette medfører at studentene som drar 
på utveksling siste semester kan ende opp med å måtte søke under “betinget opptak” når de skal inn på 
master og ikke nødvendigvis får plassen ettersom de blir nedprioritert.  
- Møte i valgstyret, det skal velges et nytt dekanat dette året. De som stiller til valg presenteres 31. mars. 
 
Fakultetsstyret: 
- Oslo Science City (Lese om det her selv om ønskelig) 
- Circle U 
- Det skal  dannes et Senter for Datascience som etableres i år og åpnes neste år. 
- Studiekvalitetsmidler - Kan søkes om men må gjøres sammen med instituttene, frist 3. februar. Det mest 
aktuelle punktet for fagutvalgene er prosjekter med mål om å forbedre læringsmiljø. 
- Presenterte Leganto, kan være mulig å trykke på lenker til bøker og skal være et pensumlistesystem. 
Matnat har et par fag med på pilotprosjektet, og det er bra for det virker som en dårlig løsning for oss 
foreløpig, heldigvis er vi i posisjon til å gi kritisk tilbakemelding. 
 
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. Fabrice meldte sin interesse. 
Forøvrig hadde det også vært fint med en dedikert sekretær.  
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Enkleste måten å rekruttere på er å snakke med de kjente som kunne vært 
interesserte. Rekruttere gjennom fagutvalgene. Hvordan ellers kan vi komme i 
kontakt med folk som er interesserte? Tanker?  
 
6 Januarbord 
Januarbordet faller på onsdagen 22. januar. Flere under møtet som meldte sin interesse (som ikke hadde 
svart), dette skyldes at de ikke hadde fått med seg dette på Slack (Disse var ikke med på Slack, så dette må 
fikses - inviter dem). 
 
7 Rekruttering/linjeforening 
Hvem er det som har linjeforening? Hvordan er det? Er det noe fakultet og vi kan henge oss på for å bruke 
det som rekrutteringsverktøy? Under møtet med fakultet foreslo studiedekanen en form for linjeforening 
der studentene meldes inn automatisk og er en del av? Gi informasjon om det på studiestartuka.  
 
Baktanken rundt dette var at han oppfordret alle til å melde seg i en forening, som kunne bidra til en 
forbedring rundt studiemiljøet og være en forening for det sosiale samholdet for studenter. Tar opp dette 
på møtet med fakultetet. 
 
8 Økonomi 
I tillegg til at vi må velge ny økonomiansvarlig må vi også vedta budsjett og jeg skal forsøke å orientere om 
dette.  
 
Orientering om hvordan budsjettet er satt opp for det semesteret. Største endringen ligger på inntektene 
fra bokskap der denne har økt fra 30kr til 50kr per skap. Annen endring er at det ble satt opp litt ekstra til 
mat til styret? Frukt til møtene hver uke. 
 
En av utgiftene på budsjettet er satt til 1000kr, dette er bankgebyrer og omkostninger i forbindelse med 
dette. Leder skal finne ut mer nøyaktig hva det går til.  
 
9 Eventuelt 
Tid for allmøte tas på neste møte. 
 
10 Møtekritikk 
Bra! 
 


