
Referat
Fra: Sigurd Fladby
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 17.04.2020

MNSU-styremøte 07-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 20.04.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

63  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent.

V

64  2020 Valg av ordstyrer og referent
Sigurd er ordstyrer,.
Mohamed er referent.

V

65  2020 Godkjenning av referat
Godkjent.

V

66  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd
Geo: Fagutvalget på geo skal holde en fest over
zoom.
Astro: Skal holde en spillekveld. Ser ut til at
studentene er fornøyde med digital
undervisning.
Ifi: Styremøte holdes denne uken. Skal diskutere
nye eksamensformen og den nye læringsformen.
Matematisk: Har dannet et nytt utvalg med
forelesere og noen studenter for å diskutere de
nye emnene på instituttet. En del diskusjon om
eksamensform også.
Bio: Skal holde et møte angående økonomi.

15min O

67  2020 Unntaksbiblioteket
Saksbehandler: Julie
Er et tilbud fra universitetsbiblioteketo og det er
også et digitalt tilbud. Finnes hjelp til konkrete
ting, som refereanse til master og slikt. Tilbudet
burde bli mer promotert.

10min O/D



Referat
Vi burde oppfordre fagutvalgene til å promotere
til hvert sitt institutt.

68  2020 Sosialt arrangement
Saksbehandler: Anne Lise/Ida
Fagutvalgsarrangementet fungerte ganske bra
med kahoot og premie til vinneren. Men det var
lite deltakelse, vanskelig å si hvorfor. Kan være på
grunn av at alle fagutvalgene ikke møter opp på
møter.
Vi burde få til mer kommunikasjon, så alle
fagutvalgsmedlemmer burde promotere til hvert
sitt fagutvalg.
Kan vi få til et nytt arrangement i løpet av
semester.

Forslag til nye arrangementer:
Lesestund, Jackbox, spørrerunde, quiz med lag
over zoom, bingo, scribble, netflixparty og
monopol.

5min D

69  2020 Siste nytt fra fakultetet
Saksbehandler: Sigurd
Det er fortsatt uavklart om karaktersetting og
masteropptak. Trekkfrist fra eksamen er foreslått
til å endres fra 2 uker til 3 dager før eksamen til å
gjøre det mer fleksibelt under disse corona tider.

10min O

70  2020 Allmøte
Saksbehandler: Sigurd

5min O/V

Fredag 8. mai er det allmøte.
Ny valg av nestleder, ordinært medlem og en ny
representant til studentparlamentet. Vi må passe
på at bare MN-studenter har stemmerett under
allmøtet, dette må

71  2020 Eventuelt
Finne en studentrepresentant til
honourprogrammet:
En av MNSU medlemmer må stille opp som
representant til programrådet for
honourprogrammet.
Datoer for møte er 27.04, 25.05, 15.06 og
klokkeslettet er 10 - 11:30.

O/V/D



Referat
I programrådet så diskuterer man hvordan
studiet skal være bygget opp, eksempler på saker
er utveksling og emner.
Ida er valgt som representant.

72  2020 Møtekritikk

Check out 50min

Sigurd Fladby

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

67 Unntaksbiblioteket
Julie orienterer om unntaksbiblioteket, hva slags funksjoner det er og hvordan det kan brukes. Vi tror det
er noen gode tilbud der og ønsker at fagutvalgene skal prøve å spre informasjon om det.

58 Sosialt arrangement
Vi diskuterer kort hvordan det gikk, og om vi skal gjøre mer av det før sommeren?

69 Siste nytt fra fakultetet
Masteropptak, trekkfrist på eksamen, hva skal til for å bestå, helligdager, samarbeid på eksamen,
organisering av sosialt og faglig fellesskap. Vi går igjennom og ser hva som er bestemt, hva fakultetet
prøver å få til og sjekker at alle er oppdaterte.

60 Allmøte
Vi bestemmer oss for en dato for allmøte ut i fra resultatet på doodlen jeg sendte fredag.


