
Referat  

Fra: Sigurd Fladby  
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Dato: 30.01.2020 
 

MNSU-styremøte 2-2020 
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg  
 
 

Møtedato: 03.02.2020 
Møtetidspunkt: 1615-1800 
Møtested: MNSU-kontoret 
 
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak 
 

 

11  2020 Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 

 V 
 
 

12  2020 Valg av ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Sigurd 
Referent: Patryk 

 V 

13  2020 Godkjenning av referat 
Godkjent 

 V 

14  2020 Orienteringer 
Saksbehandler: Sigurd 
IFI: Har diskutert problemer rundt emner. Trengs 
en prosedyre for å løse dårlige undervisere.  
Farmasi : Har tenkt til å utvide antall 
studieplasser. Utdanningen i UiO og UiB tenker å 
ta en 3+2 utdanning enn femårig utdanning. 
STUT-møte: Vurderer en nettside for STUT. 
Tenker å samle opp statistikk fra grunnemner 
rundt MN.  
SULF-møte: Kurs om Si-ifra system. 
Studentparlamentet-møte: Diskuteres om at 
Eiendomsavdeling kan bli borte og Statsbygg tar 
over.  

10 min O 

15  2020 Årshjul 
Saksbehandler: Sigurd 
Diskuteres antall fagutvalgsarrangement, mest 
sannsynlig blir det 2. 
Prøve å ha stand for å promotere MNSU.  

20 min D 

16  2020 Fortsettelse økonomi 
Saksbehandler: Sigurd 
Må skrive ferdig et budsjettforslag. 

20 min O/V 

17  2020 Fordeling av verv 
Saksbehandler: Sigurd 

10 min D 



Referat  

Styremedlemmer må tenke over hvilke verv de 
har lyst til å ta.  

18  2020 Prosedyrer rundt tilbakemelding om eksamen 
Saksbehandler: Julie 

5 min D 

 Kan jobbe med en felles begrunnelse og klage 
system på fakultetet. Veldig varierende kvalitet 
på begrunnelse fra institutt til institutt.  

  

    

    

19  2020 Eventuelt  O/V/D 

20  2020 Møtekritikk 
Fabrice vil ha variasjon på snacks under møtet. 

  

 Check out   

 
Sigurd Fladby 

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 

 

15 Årshjul 
Vi må planlegge hva vi har lyst til å arrangere i år for å kunne søke om støtte til det. På våren i fjor hadde 
vi 2(?) fagutvalgsarrangementer, har vi lyst til å gjøre det samme? Er det noe annet vi har lyst til å få til? Vi 
har tidligere også snakket om å sette opp nettside, er det noen som har lyst til å bruke tiden på 
arbeidsforum til det? Vi kan også begynne å planlegge allmøtet.  
 
16 Fortsettelse økonomi 
Forhåpentligvis kan vi velge økonomiansvarlig. Vi tar en til gjennomgang av økonomien post-økonomikurs.  
 
17 Fordeling av verv 
Vi tar en gjennomgang av hva som må gjøres, og hva vi kan tenke oss å gjøre. Tidligere har vi hatt vervene 
arrangementsansvarlig, PR- og rekrutteringsansvarlig, bokskapsansvarlig, IT- og webansvarlig, og 
kontoransansvarlig. Beskrivelse av dem kan dere finne på google drive i formalia mappen.  
 
18 Prosedyrer rundt tilbakemelding om eksamen 
 
 


