
Innkalling
Fra: Sara Mediå
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 05.09.2021

MNSU-styremøte 09-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 06.09.2021
Møtetidspunkt: 1615-1715, med påfølgende sosialt opplegg
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

80  2021 Godkjenning av innkalling V

81  2021 Valg av ordstyrer og referent V

82  2021 Godkjenning av referat V

83  2021 Orienteringer
Saksbehandler: Sara

10min O

84  2021 SPSU representant
Saksbehandler: Sara

5min V

85  2021 Bokskapsplan
Saksbehandler: Sara, Johan Emil

10min D

86  2021 Instagram aktivitet
Saksbehandler: Sara, Anna

5min D

87  2021 Rammer for arrangement ila. sem.
Saksbehandler: Sara

10min D

88  2021 Eventuelt O/D

89  2021 Møtekritikk

Check out 45min

Sara Mediå

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg



Innkalling
80 Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjennes.

81 Valg av ordstyrer og referent

Sara velges som ordstyrer og referent.

82 Godkjenning av referat

Referat fra 3. mai godkjennes.

83 Orienteringer

- MFU har allmøte i dag, GFU har allmøte på onsdag, FFU har neste uke, FUI har genfors om 14

dager

- Blir noen utskiftninger av representanter

- KFU har hatt suppleringsmøte (de er fulltallige i styret nå)

- STUT har hatt litt pause grunnet Sundvollen programseminar

- Mange ansettelser for tiden

- Honorar for V21 kommer, leder kan komme til å forespørre informasjon for kontrakt/utbetaling

ila. uken

84 SPSU representant

Ved MNSUs allmøte V21 vedtok vi at styret som helhet skulle være vår representant til Studentparlamentet

som SPSU representant. SPs kontrollkomité ønsker en presisering på dette, og ønsker at vi i styret utpeker

én person til dette vervet.

- Sara stiller som SPSU, ingen andre ønsker å stille. Sara velges som representant ved akklamasjon.

- Leder foreslår at styret som helhet stiller som vara (slik det ble vedtatt på allmøte V20). Styret

som helhet velges til vara ved akklamasjon.

85 Bokskapsplan

Frist for å betale for leie av bokskap på Vilhelm Bjerknes hus er 15. september. Når skal vi klippe?

- Klipping + klippemiddag 27. september.

- Orienterer om ran i bokskap. Vi bestemmer oss for å se på gjenninnføring av klistremerker +

datomerking av lapper vi henger opp.

- Det uttrykkes ønske om å komme tilbake til bokskapsreglement; hvor lenge vi beholder ting og

hva vi gjør med tingene etter endt semester/periode.



Innkalling
86 Instagram aktivitet

Presentasjon av styret og takeover på Studentparlamentets IG story.

- Orienterer om SP IG story. Det kan være hensiktsmessig å ta opptak på forhånd og fake at vi gjør

ting den dagen vi får tildelt.

- Vi vil forespørre info til presentasjon av styret per e-post.

87 Rammer for arrangement ila. semesteret

Vi tar en samtale på antall arrangement og hvilke fysiske/digitale rammer vi ønsker å planlegge med.

- Planlegger for fysisk, avlysning som backup. Vi får evt. mekke digital løsning hvis det kommer til

det.

- Tror vi kommer til å ha nok råd til dyre arrangementer.

- Arrangements ideer: Fangene på fortet/Escape room, dra til SNØ (søke KD-midler, må åpnes for

alle på fakultetet), Tusenfryd, Paintball, Paint and sip

- Leder skal sjekke opp regler ang. MNSU og alkohol

88 Eventuelt

- Behov for fast referent; Alina og Johan Emil melder seg for annenhvert møte

- Vi ønsker mer samarbeid med (og internbevis i) RF; vi skal prøve å mekke felles arrangement

- Øl og bok med RF

- Vi kjører opplæring i MNSU for nye representanter på arbeidsforum neste mandag

89 Møtekritikk

- Vi savner møtemat

- Koselig med fysisk, godt første møte

- Blir bra med mer representasjon fra fagutvalget også

Check out @ 55min


