
Referat
Fra: Sigurd Fladby
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 05.04.2021

MNSU-styremøte 06-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 05.04.2021
Møtetidspunkt: 1615-1705
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

48  2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent

V

49  2021 Valg av ordstyrer og referent
Godkjent

V

50  2021 Godkjenning av referat
Godkjent

V

51  2021 Orienteringer
Erlend: Møte med fakultetsstyret: konstitutering,
kurs for det nye styret. Læringsmiljøforum. Ny
instituttleder på geo.

Sigurd: Referat fra studentparlamentet

15min O

52  2021 Nye MNSU gensere
Anna orienterer om forskjellige
genseralternativer. Vi lander på en marineblå
med half-zip. Det blir vedtatt at vi skal bestille 20
stykker, sånn at det er nok til hele neste års
styre.

15min D/V

53  2021 Studentrepresentanter i intervjukomiteer

Erlend orienterer om hvordan intervjukomiteer
fungerer for tilsettelser for enkelte stillinger på
fakultetet og instituttet. På Geologisk institutt
var det ingen studenter med i intervjukomiteen.

Diskusjon om tilsetningsutvalgene studentene er
representert i oppfyller den kontrollfunksjonen stu
trenger.

Det blir poengtert at det kan bli vanskelig å
skaffe studenter til intervjukomiteer, på

10min D



Referat
instituttene er ikke tilsetningsutvalget honorert
for studentene.

Vi konkluderer med at fagutvalgene burde
inviteres på intervjuer for instituttledere og
studentnære stillinger.

54  2021 Skapklipp oppdatering
Vi tar en oppdatering på hvordan vi løser
skapklippingen i år.

5min O

55  2021 Eventuelt
Erlend kommenterer at det er nyttig med
regelmessige møter mellom fakultet og
studentutvalg. Han lurer på om hvordan det
fungerer på instituttene, og foreslår at alle
begynner med det. Under er en oppsumering av
nåværende situasjon.

bio - ikke med ledelsen, men med admin
ifi - faste møter
matte - ikke noe fast, ikke jevnlig, utenom de
ellers planlagte møtene ibachelorråd og
studieutvalg, masterråd etc.
kjemisk - har ganske jevnlig, hender de innkaller
til ekstraordinære
geo - ikke noe jevnlig, men har vært før. Trolig på
grunn av covid

O/D

56  2021 Møtekritikk

Check out 50min

Sara Mediå

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg



Referat
52 Nye MNSU gensere

I en e-post sendt ut 25. mars la Anna frem ulike forslag for innkjøp av nye gensere. Vi diskuterer hvilken

farge og modell vi ønsker.

53 Studentrepresentanter i intervjukomiteer

I forbindelse med fakultetsstyremøte 22. mars kom det opp at studenter ikke har representasjon i

intervjukomiteer for instituttledere og lignende. Nestleder fikk i etterkant spørsmål om dette er noe MNSU

tar stilling til; vi diskuterer meninger for og imot.

54 Skapklipp oppdatering

Kjapp oppdatering på skapklipp V21.


