Referat
Fra: Lisa Julianne Nystad
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 24.01.2022

MNSU-styremøte 01-2022
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 24.01.2022
Møtetidspunkt: 1615-1710
Møtested: MNSU kontoret
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak
01 2022

Godkjenning av innkalling.
Godkjent uten merknader.

02 2022

Valg av ordstyrer og referent
Lisa ble valgt til ordstyrer og Alina som referent.

03 2022

Godkjenning av referat fra forrige møte
Godkjent uten merknader.

04 2022

Orienteringer
10min
Saksbehandler: Lisa
AnneLise, Farmasøytisk fagutvalg: Har hatt
fagutvalgsmøte i forrige uke. Fått til et
internship-samarbeid gjennom SMI. Var egentlig
bare for medisinsk fakultet, men nå er farmasi
også tatt med. UiO tar kontakt med et antall
bransjer innenfor medisinsk utvikling og sender
studenter til å jobbe hos dem i seks uker betalt,
begrenset antall plasser men håper å få utvidet
antall plasser. UiO dekker halvparten av lønna til
studentene og tar derfor ganske stort ansvar.
Kjemistudenter kan få tilbud om å delta. Kanskje
flere institutt kan lære av dette? I tillegg har de
karrieredag. Det blir for det meste digitalt.
Bjørn, økonomiansvarlig: Tid for å søke støtte
for semesteret. Skal sees på.
Hanna, Kjemisk fagutvalg: Ikke hatt allmøte.
Skal ha det 03. februar, og mulig MNSU-rep blir
bytta da. Leder og nestleder i Kjemisk fagutvalg
er med på nevnte SMI samarbeid.
Torstein, Astrofysisk fagutvalg: Ingenting å
rapportere.
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Lill,Geofaglig fagutvalg: Ingenting å orientere
om.
EB, biovitenskapelig fagutvalg: Ingenting å
orientere om. EB stiller bare foreløpig fordi de
ikke har valgt representant.
Alina, Fagutvalg for informatikk:
Felix, matematisk fagutvalg: Ingenting å
orientere om. Alle obliger på matematisk
institutt har blitt kun ett forsøk. Det er to obliger
per fag,og ingen forsøk nummer 2. Du må ha 60
% for å få godkjent.
Nils, Fysisk fag: Leder har stukket av til USA så
de mangler leder. Fikk ikke innkalling til allmøte,
så nestleder og Nils prøver nå å rydde opp.
Erlend, nestleder: Hadde et ryddesjau på
kontoret.
Sara, studentparlamentsrepresentant: Hatt
workshop med leder for studieseksjonen og
utdanningsseksjonen + Lisa, Erlend og Sara fra
MSNU + Oline fra AU studentparlament, og
MEtte fra UiO sentralt. Snakket om hvordan det
er i de forskjellige utvalgene på fakultetet.
Universitetsstyret har fått gjennomslag for at det
skal utarbeides retningslinjer for
studentdemokratiet skal driftes best mulig. I
tillegg har det vaært møte i studentparlament.
samarbeid mellom 8 ulike universitetet med mål
om økt utveksling, mobilitet, CircleU og CUSU
(studentunionen) Vedtatt en fordelingsnøkkel
om hvem som skal sendes til landsmøtet NSO
(NOrsk studentorganisasjon), og for første gang
sendes noen fra studentparlament. Det skal
være læringsforumsmøte neste uke.
Lisa, leder: Har deltatt på et møte i
ansettelsesutvalget. Og har vært med på et
STUT-møte.
05 2022

Verv som må fylles
Saksbehandler: Lisa
Studentrepresentant i ansettelsesutvalget: Nils
tar det.
STUT: Representanter er Sara og Alina. Første
vara er EB og andre vara er Erlend.
PR: Lill tar vervet.
Bokskapsansvarlig: EB tar dette vervet. Hvis hun
ikke blir valgt inn fra instituttet sitt, velger vi
henne inn direkte.

20min
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06 2022

Klagefrist for bokskap etc.
Saksbehandler: Lisa
Det er ingen klagefrist på feilklippede bokskap.
Det betyr at man må oppbevare ting i nesten et
helt semester. På informatikk oppbevarer man i
3 måneder, men der klippes det ikke
inneværende semester. Klagefrist og hentefrist
kan godt være samme.
Ny klage- og hentefrist må settes. Men det bør
tas et arbeidsforum på dette reglementet og gå
gjennom alt som trenger endringer. Nestleder
kaller inn til dette arbeidsforumet.

15min

D/V

07 2022

Møtetider med fakultetet
Saksbehandler: Lisa
Det lages en Doodle.

10min

O/D

08 2022

Eventuelt
Episenteret, lesesalen som brukes av geo,
farmasi og musikk , der er det mye irritasjon
fordi folk ikke bidrar. Geo har en
episenteransvarlig. Farmasi brukte å ha det, men
må velge en ny en.

09 2022

Møtekritikk
Bør tilstrebe å ha ting på stell (som referat og
zoom-lenke) når møtene starter.
Check out
Klokken 17:33.

O/D

55min

Lisa Julianne Nystad
Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

05 Verv som må fylles
Disse vervene må fylles: Ansettelsesutvalg, STUT, PR og Bokskap ansvarlig.
06 Klagefrist for bokskap etc.
Vi har fått inn noen klager på skap som er urettmessig klippet H21. Det kan være hensiktsmessig å se på hvilke
frister vi har satt og eventuelt endre dem. Slik som det er nå har studenter mulighet til å lagre bøker og ting hos
oss på kontoret et helt semester før vi får muligheten til å disponere det fritt. Det er heller ingen offisiell
klagefrist som da kan sette oss i en litt vanskelig situasjon.

Referat
07 Møtetider med fakultetet
Vi må sende inn en plan for møter med fakultetet V22.

