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

MNSU-styremøte 05-2022
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
Møtedato: 21.03.2022
Møtetidspunkt: 1615-1730
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

32 2022

Godkjenning av saksliste og referat

V

Ansvarlig: Erlend
Behandling: Godkjent uten merknader.
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Valg av ordstyrer og referent

V

Ansvarlig: Erlend
Behandling: Nestleder ble valgt til ordstyrer og webansvarlig valgt til referent.
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Orienteringer

O

Ansvarlig: Erlend
Behandling:
Astrofysisk fagutvalg: Ikke tilstede.
Biovitenskapelig fagutvalg: Ikke tilstede.
Farmasøytisk fagutvalg: Ingenting å rapportere.
Fysisk fagutvalg: Ingenting å rapportere.
Geofaglig fagutvalg: Ingenting å rapportere.
Fagutvalget ved institutt for informatikk: Hatt allmøte og valgt representanter. Det var en del
tilstede. Mangler representant til HMS-styre, men det må man ikke ha.
Kjemisk fagutvalg: Ingenting nytt.
Matematisk fagutvalg: Har planlagt hyttetur om tre uker, 08.04.
Studentparlamentsrepresentant: Ikke tilstede.
Økonomiansvarlig: Ikke tilstede.
PR-ansvarlig: Logoforslag er klart. Fargepalett er klart. Begge deler ble presentert i møte.
Webansvarlig: Har fått tilgang til hjemmesiden. Har oppdatert medlemslisten og referater på
hjemmesiden. Er klar for å se hva som kan gjøres for å få den litt freshere når ny logo og palett er
klar.

Referat
Arrangementsansvarlig: Har en sak om arrangement senere, men Escaperoom venter på svar fra
Bjørn om økonomi. Det er 7 dagers avbestillingsfrist på Escaperoom så vi booker det bare.
LaPlace har svart ja til 22de, og vi har booket dem. Kjelleren har også svart med priser. Disse kan vi ta
vare på til en eventuell senere anledning.
Nestleder:
● Studentutvalgslederforum SULF hadde runde rundt bordet dreide seg mest om høringsnotat
om hvordan fakultetene driver med studentdemokrati og verv. Har fått tilbakemelding på
retningslinjer.
● Studentparlamentet har valg den 28de april til 25te mai. Ønsker hjelp fra MNSU til å henge
opp plakater eller om vi har forslag til andre ting vi kan gjøre. De ønsker innspill før 19de
april.
● Møte med fakultetet forrige torsdag. Snakket om obliger på matematisk og fikk høre at alle
som leverer nå får godkjent. Men det er en god del som ikke leverer. Stor forskjell på hvordan
obliger brukes på de ulike instituttene og de ulike fagene. Dette kommer opp på neste møte
med fakultetet, og da bør matematisk være representert. Sak om foreleseres som ikke vil
forelese og ikke er så gode til det, kommer også opp på neste møte. Sak om at det finnes
coronamidler som ikke blir utdelt fordi den ikke har fordelingen klar, må tas opp med
studentparlamentet. Vi må skrive et skriv. Ekstrasak om arbeidspraksis og samarbeid med
næringslivet følges opp med at Eva (nyansatt næringslivskontakt) inviteres til et
arbeidsforum. Hadde også en lang samtale om hva utdanningskvalitet er.)
● Fakultetsstyremøte: Nye medlemmer ansatt og regnskap viser at vi bruker mere penger enn
vi får. Det er en spesiell utfordring for geo, kjemi og biologi. Kjemisk har lagt en prognose og
den er å gå i underskudd med 20 millioner. Fakultetet vurderer å gripe inn i det.
Leder: Ikke til stede.
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Arrangement oppdatering

O

Ansvarlig: Erlend
Behandling: Har vært på befaring på Laplace. Fin lokale med fin størrelse. Laplace er fortsatt litt i
startfasen og har ikke fast skjenkebevilling så det må vi søke om. Det er også en terrasse/balkong som
vi kan søke bevilling for, men den er ikke overbygd så hvis det regner vil den neppe bli brukt. De har
ikke sagt noe om pris eller funksjonærer. Vi må ha en skjenkeansvarlig.
Vi går for lukket arrangement, begrenset til studenter på UiO. Alle må ha studiebevis på seg og legg.
Dette sjekkes i døren nede i første etasje.
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Eventuelt

X

Ansvarlig: Erlend
Behandling:
Sak ny logo og ny fargeprofil. Ny logo, fargeprofil og fonter ble vedtatt. PR-ansvarlig legger det i
driven.
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Møtekritikk

Ansvarlig: Erlend
Behandling: Inne på tid.
Møtet ble avsluttet klokken 17:22

D

