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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: Sara

15min O

155  2020 Sympa vs. Google
Saksbehandler: Sara

5min D

156  2020 Kaffemaskin på kontoret
Saksbehandler: Sara

5min D

157  2020 Nye representanter og vara
Saksbehandler: Sigurd

10min O/D

158  2020 Interkonstituering av styret
Saksbehandler: Sara

10min O/D

159  2020 Møtetidspunkt V21
Saksbehandler: Sara

5min O

160  2020 Møtekritikk

Check out 60min

Sara Mediå

Nestleder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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154 Orienteringer Kjemisk har

gjennomført eksamens-workshop, IFI arrangerer et adventsarrangement. STUT diskuterte rettighetene til

gravide og ammende. Eksamensboost: spesielt fusk. Nye læreplaner påvirker hva slags kunnskap

innkommende studenter har. Studentparlamentet: Saken om studentvalget 2021 ble utsatt.

Redaksjonskomité for styredokumenter, Parlamentet brukte lang tid på å diskutere gamle resolusjoner,

budsjett for 2021 ble godkjent.

155 Sympa vs. Google

Det har vært nyttig med google-konto ifm bokskap, det er også et ubrukt potensiale. Det blir nevnt at

domene kan være nyttig å eie, i tilfelle noen andre skulle ta det dersom vi skulle gi det fra oss.

156 Kaffemaskin på kontoret

Hyggelig å kunne tilby kaffe til de som er på møter når pandemien er over. Vi trenger i så fall prosedyre for

å bruke den. Det blir foreslått at vi har håndsprit ved siden av. Det er enighet om å bruke opptil 2000

kroner på kaffetrakter.

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

Det blir gitt skriftlig orienteringer for alle etter møte, og korte muntlige orienteringer med en gang. Det blir

oppfordret til at de som er interessert melder sin interesse før neste styremøte. Johan melder sin interesse

for STUT

158 Internkonstituering av styret

Det blir orientert om de interne vervene, de som er interessert blir bedt om å melde sin interesse før

neste møte hvor vi kan bestemme dette. Anna melder sin interesse for PR. Bjørn melder sin interesse for

IT og Web. Fra før av har Erlend, Anne Lise og Nafisa meldt sin interesse for nestleder-vervet
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159 Møtetidspunkt V21

Påtroppende leder orienterer om at møtetidspunktet for V21 kan endres, og at hun kommer til å sende ut

en doodle hvor man kan si hva som passer.


