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MNSU-styremøte 11-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 04.10.2021
Møtetidspunkt: 1615-1700
Møtested: MNSU-kontoret

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

99  2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent uten merknader. Saksliste kom
imidlertid litt sent.

V

100  2021 Valg av ordstyrer og referent
Leder er fraværende så nestleder ledet møtet.
Fast referent, Alina fra FUI, ble valgt til referent.

V

101  2021 Godkjenning av referat
Godkjent uten merknader.

V

102  2021 Orienteringer
Saksbehandler: Erlend
Fysisk fagutvalg: Intet nytt. Det blir hyttetur, men
neste semester.
Matematisk fagutvalg: Har arrangert spillkveld
med stor suksess. Planlagt hyttetur dette
semesteret. Har satt dato og laget arrangement
på Face.
Geofaglig fagutvalg: Episenteransvarlig skal møte
representanter for de andre brukerne av
Episentet, og håper på å kunne få det litt for seg
selv eller få flere leseplasser andre steder. DEtte
skal tas opp på fakultetsmøtet.
FUI: Klippet litt skap. Ellers ingenting
Astrofysisk fagutvalg: Ikke hatt møte.
Kjemisk fagutvalg: Ikke hatt møte.
Biovitenskaplig fagutvalg: Professorene er dårlig
på zoom og det er flere som ikke vil gjøre opptak
av forelesning. Blir tatt opp på møtet med
fakultetet.
PR-ansvarlig: Ingen orienteringer
Nestleder: Leder er syk. Det ble litt vanskelig
med representasjon på forrige møte med
fakultetet pga sykdom.
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103  2021 Klage på klipping av bokskap
Saksbehandler: Erlend
Vi har fått en skriftlig klage på at vi feilaktig har
klippet to skap, og på vår håndtering av både
innholdet i skapet og personen som brukte
skapet.

Kommentar fra en MSNU-er som var tilstede:
Studenten hadde to skap (E23 og E24) og hadde
bare betalt for ett av dem (E23). Det ble søkt
etter betalingen, men man fant ingenting. Hun
kunne heller ikke fremskaffe kvittering på stedet
der og da og MSNU-representantene forholdt
seg derfor til våre utskrifter som viste at skapene
ikke var betalt for.

Studenten klager både på feilaktig klipping, men
også på håndtering av innholdet og MNSU sin
oppførsel.

At det hun hadde av mat ble sølt utover andre
ting hun hadde i skapet er selvfølgelig svært
beklagelig og dette er MNSU lei seg for. Det er
imidlertid ikke så lett å ta vare på slikt innhold da
MNSU egentlig ikke har noen fasiliteter for å
gjøre det. Det var også veldig mye innhold i
begge skapene, både det hun hadde betalt for og
det hun ikke hadde betalt for. Det er også svært
beklagelig at studenten følte seg dårlig
behandlet, men vår oppfatning er at ingen av oss
har opptrådt respektløst overfor studenten. Vi
har imidlertid forståelse for at studenten
oppfattet at vi hadde gjort en feil, og at vi, med
det utgangspunktet,  ikke fremsto som ydmyke
nok.

Vi tror at kanskje studenten trodde at søsteren
hadde betalt for det andre skapet (E24), men det
skapet var ikke betalt for dette semesteret.

Vi er altså av den oppfatning at vi har klippet ett
skap (E23) feil, men at vi rettmessig klippet E24.

Vi avventer å skrive svar til studenten til vi har
sjekket om den Vippsbetalingen som var vedlagt
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klagen finnes i våre systemer. Hvis den gjør det,
har vi klippet et skap feil. I alle tilfelle

104  2021 Kanaler for å blæste annonser
Saksbehandler: Alina
FUI har fått en forespørsel fra Realfagshjelpen
om hvordan de kan komme i kontakt med
studenter som kan tenke seg deltidshjelp.
Plakater funker på kjemisk og det er også en
oppslagstavle på Bunnpris på Blindern. Instagram
og facebook hos linjeforeninger. De har tidligere
vært og snakket i en forelesning.
Instituttledelsen kan også sende ut e-poster på
alle andre institutt enn IFI.

5min D

105  2021 Eventuelt
Vi har fått svar fra SNØ. Vi er interessert, men
trenger mer info. Vi lurer på om det går å være
flere enn 20 på klatring, og hvor mange vi tror vi
må være for å booke hele arenaen. Alina følger
opp og får inn mer info. Vi ser på begynnelsen av
november.

Men vi skulle kanskje også ha noe i oktober. Vi
har snakket om escaperoom, minigolf eller
brettspill. PR-ansvarlig utreder om vi kan ha pizza
på Oslo Bowling eller Oslo Camping.

Alle fagutvalg forsøker å få seg en viss oversikt
over hvor mange man kan regne med at kommer
fra de ulike instituttene.

O/D

106  2021 Møtekritikk

Check out
Møtet ble avsluttet 17:15

25min

Erlend Tiberg North

Nestleder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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103 Klage på klipping av bokskap

Under klipping av bokskap var det et skap som ble feilaktig klippet. I etterkant mottok vi en skriftlig klage

på mail (Vedlegg 1). Vi går gjennom hendelsesforløp og diskuterer hva vi skal svare.

1 vedlegg i saken:

Vedlegg1 - Klage på feilaktig klipping av bokskap

104 Kanaler for å blæste annonser

FUI har fått en henvendelse fra Realfagshjelpen. De leter etter MatNat-studenter til deltidsjobb og ønsker

tips til kanaler der de kan spre stillingsannonsen.


