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MNSU-styremøte 12-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato:18.10.2021
Møtetidspunkt: 1615-1700
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

107 2021 Godkjenning av innkalling V

108 2021 Valg av ordstyrer og referent V

109 2021 Godkjenning av referat V

110 2021 Orienteringer
Saksbehandler: Sara

10min O

111 2021 Ny økonomiansvarlig
Saksbehandler: Sara

5min O

112 2021 Møte med fakultetet på torsdag
Saksbehandler: Sara

20min O/D

113 2021 One Ocean expedition
Saksbehandler: Sara

5min O

114 2021 Eventuelt O/D

115  2021 Møtekritikk

Check out 45min

Sara Mediå

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg



Innkalling

111 Ny økonomiansvarlig

Vår tidligere økonomiansvarlig har gått ut av MNSU, så vi trenger en ny person til å ta over vervet. Vervet

er honorert høyere enn ordinære medlemmer, men innebærer følgelig noe ekstra arbeidsmengde. Vi

sørger for god opplæring :)

112 Møte med fakultetet på torsdag

Vi har satt nytt tidspunkt for møter med fakultetet, og førstkommende er nå på torsdag klokken

12:15-13:45 (fysisk tilstedeværelse på Fakultetsstyrerommet). MNSU har meldt inn følgende saker:

1. Undervisning etter korona: opptak og digitale tilbud

2. Mangel på egnede lesesalsplasser

3. Forankring av studentdemokratiet på fakultetet

4. Studieprogrambaserte identitetsarealer - kombinert læringsareal og sosial arena

Endelig saksliste sendes ut fra fakultetets side på tirsdag.

113 One Ocean expedition

Emnet har søknadsfrist i dag. Informasjon har allerede blitt sendt ut på e-post, men ta gjerne en siste push

for å informere så mange studenter om prosjektet som mulig, slik at de kan søke. Les mer her:

https://www.uib.no/en/oneocean/142484/how-apply

*MN har bestemt at de aktuelle studentene som blir tatt opp til emnet skal få individuell tilretteleggelse

for eksamener V22 og i studiestart H22, ettersom emnet løper fra mai til slutten av august.

https://www.uib.no/en/oneocean/142484/how-apply

