
Referat
<Fra: Sara Mediå
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 03.05.2021

MNSU-styremøte 08-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 03.05.2021
Møtetidspunkt: 1615-1720
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

68  2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent innkalling

V

69  2021 Valg av ordstyrer og referent
Sara ordstyrer, Sigurd referent.

V

70  2021 Godkjenning av referat V

71  2021 Orienteringer
Workshop om karriereutvikling. Hva er lurt å ha i
hvert semester. Stressmestring.
STUT: Felles STUT og STUA forrige uke. Laget et
utkast til regler for fusk. Undervisningssamarbeid
på fakultetet.

FFU: Spinntur for studenter i fys-mek1110

BFU: Kahoot, frokost med morgenlevering.

10min O

72  2021 Møte med fakultetet torsdag
Orientering om sakene som er planlagt.
Håndsopprekning på hvem som kommer.

15min O/D

73  2021 Presentasjon av styret på IG
Orienterer om hvordan vi tenker å presentere
styret på IG. Mail til styret med detaljer.

10min D

74  2021 Løpekarusell oppdatering
Presentasjon av konseptet løpekarusell.
Vi trenger forslag til premier.
Hvordan skal deltakerne melde inn hvor mye de
har løpt?

10min O/D
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Vi burde ha pokal, i tillegg til en ganske bra
premie.

Vi trenger mer retningslinjer for innrapportering
av hvor mye man har løpt. Vi diskuterte også
hvordan det kan promoteres i sosiale medier.

75  2021 Dugnad på kontoret
Tirsdag 04.05 blir det dugnad.

10min D

76  2021 Vara til STUT 12. mai
Nødvendig med vara til STUT og TU, Erlend drar
på STUT.

5min O

77  2021 Slack
Ikke alle har facebook, vi burde bruke slack i
stedet.

5min O/D

78  2021 Eventuelt
Kopinor-delen av kontigenten er obligatorisk
fordi den delvis dekker studentenes tilgang på
forskningsartikler og bøker.

Hentet fra brødtekst om kopinoravtalen:
Gjennom Kopinoravtalen kan studenter og
ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier
fra utgitt materiale, uten å måtte oppspore
rettighetshaverne og innhente den enkeltes
tillatelse.

O/D

79  2021 Møtekritikk

Check out 65min

Sara Mediå

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

72 Møte med fakultetet torsdag

Saker som blir tatt opp av MNSU:

1. Implementasjon av KD midler på MN
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2. Tilbud for studenters psykiske helse

3. Studenters rettigheter ved hjemmeeksamen

4. Rett til fravær H21

5. MN rutiner for oppfølgning av studiekvalitet

6. MNSU allmøte

Hvor mange fra MNSU/FUene kan vi forvente å se?

73 Presentasjon av styret på IG

Anna er ordstyrer.

74 Løpekarusell oppdatering

Ved Erlend.

Hva er planene våre for løpekarusell? Hva slags premie skal vinnerlaget få?

75 Dugnad på kontoret

Lett rydding for å få det til å se pent og presentabelt ut. Kan vi fastsette en dato? Hvem har mulighet til å

være med?

76 Vara til STUT 12. mai

Leder kan ikke være med på STUT onsdag neste uke grunnet kolliderende eksamen; kan noen være vara?

77 Slack

Vi har en Slack som ikke brukes stort; om det er ønskelig kan vi revive den slik at det finnes en lavterskel

felles kommunikasjonsmetode for styret, uten at det går for mye inn i privatlivet til folk.


