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MNSU-styremøte 18-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 07.12.2020
Møtetidspunkt: 1615-1730
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

161  2020 Godkjenning av innkalling V

162  2020 Valg av ordstyrer og referent V

163  2020 Godkjenning av referat V

164  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sara

15 min O

165  2020 Årshjul 2021
Saksbehandler: Sara

10 min O/D

166  2020 Valg av representanter til MN-LAMU
Saksbehandler: Sara

5 min V

167  2020 Valg av representanter til ansettelsesutvalget
Saksbehandler: Sara

5 min V

168  2020 Valg av representanter til STUT
Saksbehandler: Sara

5 min V

169  2020 Valg av interne styreverv
Saksbehandler: Sara

20 min V

170  2020 Eventuelt O/V/D

171  2020 Møtekritikk

Check out 70 min

Sara Mediå

Nestleder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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164 Orienteringer

IFI: to møter, og en julekalender. Julekalender for å få flere følgere. 500

->700 følgere. FFU : Emneevalueringsmøter. Eksamen i FYS1120 var altfor lang, ble fulgt opp. IBV:

Mistet et rom, har bestemt hvilken farge det skal være på veggen på kontoret. AFU: Ikke så mye som har

skjedd. Fakultetsstyret: Utdanningsmelding, eksamen, forskningsåret på MATNAT, tilsetninger,

finansieringsmodell, STUT: Eksamen, fusk, alternativ til programseminar, IFI har store planer for

studiestarten til våren.

165 Årshjul

Målet er å fastsette datoer for fagutvalgsarrangementer, finne ut av hva vi har lyst til å få til. Da

kan vi også bruke det som oversikt over hva vi har gjort. Vi utsetter å lage konkrete planer til etter jul.

166 Valg av 1 representant og 1 vara til MN-LAMU

Ingen melder seg, vi tar det opp igjen på nyåret.

167 Valg av 1 representant og 1 vara til ansettelsesutvalget ved MN

Alina har meldt sin interesse, det blir enstemmig vedtatt at Alina Krogstad er ny representant. Vi mangler

fortsatt vara.

168 Valg av 1 mannlig representant og 2 varaer (en av hvert kjønn) til STUT

Johan Emil har meldt sin interesse: holder forsvarstale. Ingen andre melder sin interesse. Johan Emil

Larsson blir vedtatt til å være ny mannlig representant. Varaer blir valgt ved en senere anledning.

169 Valg av verv innad i styret

Vi starter med å velge nestleder, begge de to som stiller er ikke tilstede, men de har skrevet

nomiasjonstekster for seg selv. Styret blir allikevel enige om å stemme over dette ved en senere anledning

siden de synes det er litt for lite å gå på.

Økonomiansvarlig: Nafisa er den eneste som har stilt, hun holder en forsvarstale og det blir enstemmig

vedtatt at Nafisa Ebrahimji blir den nye økonomiansvarlige.
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PR- og rekrutteringsansvarlig: Anna er den eneste som stiller, hun blir valgt til dette

vervet.

IT-ansvarlig: Bjørn har stilt, han holder forsvarstale. Det blir vedtatt at Bjørn er ny IT-ansvarlig.

Bokskapsansvarlig: Ingen har stilt fra før, men Johan Emil stiller på møte. Han blir valgt.

Eventuelt:

Livsvitenskapsbygget: Vi tar imot innspill for hva styret synes burde inkluderes i det nye bygget.

Studentlokaler: lesesaler og andre studiearealer. Studentkjeller, kontor for relevante linjeforeninger

Møtekritikk: Ingen har noe.


