
Møtedato: 05.09.2021
Møtetidspunkt: 1615
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus
Tilstede: EB (Biovitenskapelig fagutvalg), Hannah (Kjemisk fagutvalg), Felix
(Matematisk fagutvalg), Lisa (leder), Alina (studentparlamentsrep.), Nils (Nestleder), Rachel (Fysisk
fagutvalg), Sunniva (Fagutvalget ved institutt for informatikk).

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

69 2022 Godkjenning av innkalling og referat V
Ansvarlig: Nils
Behandling: Godkjent uten kommentarer.

70 2022 Valg av ordstyrer og referent V
Ansvarlig: Nils
Behandling: Nils er ordstyrer , Alina er referent.

71 2022 Orienteringer O
Ansvarlig: Lisa
Behandling:
Astrofysisk fagutvalg: Ikke tilstede
Biovitenskapelig fagutvalg: Selger lab-frakker. Litt dårlig med frivillige, men deltar på
Alle pøbbers dag, 16 september. Skal snart ha allmøte. Lite aktivitet i styret, men det
finnes en kandidat til ledervervet.
Farmasøytisk fagutvalg: Ikke tilstede, men nestleder hadde en oppdatering: De skal ha
møte i utvalget tirsdag den 06.09.22.
Fysisk fagutvalg: Har hatt allmøte og konstituerende møte. Har aldri hatt flere som har
møtt opp på allmøte. Fått fyllt alle verv unntatt hvem som skal være MSNU-rep. Det
velges neste møte.
Geofaglig fagutvalg: Ikke tilstede. Men leder orienterte: De de skal ha allmøte på
torsdag og da blir det valgt ny MNSU-rep. Leder fortsetter, men det blir valgt ny
nestleder.



Fagutvalget ved institutt for informatikk: Ingenting å melde. Allmøte og genfors den
19de september.
Kjemisk fagutvalg: Hadde allmøte forrige torsdag. Fikk inn nye medlemmer. Ny
MNSU-rep blir valgt.
Matematisk fagutvalg: Ikke hatt møter. SKal ha allmøte på torsdag. Tror det bli ny
leder og flere andre nye verv.
Studentparlamentsrepresentant: Det skal være en helgetur for Studentparlamentet.
Alina er litt usikker på om hun har anledning til dette. Kan eventuelt høre med
STUT: Ble snakket mye om at vi ikke får fylt alle studieplasser og at matnat har en litt
svak merkevare. Dette er jo litt i konkurranse med Oslo Met (som er veldig synlige med
“studer noe som blir noe”. Dette er noe vi i MNSU bør ta opp med fakultetet på vårt
møte da det kan hende at vi kan spille en rolle i arbeidet med å gjøre MNSU mer synlig.
Ansettelsesutvalget: IFI ansetter veldig mye. De har også ansatt folk som har blitt
ferdige i master, går ut i arbeidslivet, men får en 10-15 prosent stilling som gruppelærer.
Disse stillingene burde gå til studenter. Matematisk får kritikk for å sende for korte
innstillinger. Det er umulig for AU å forstå hvordan utvelgelsen skjer.
Økonomiansvarlig: Ikke fått tilgang til bank. Vi må oppdatere Brønnøysund.
PR-ansvarlig: Har vi ikke valgt.
Webansvarlig: Har tatt kurs, og kommet inn i det. Har endret litt på nettsiden.
Bokskapsansvarlig: Vi får inn masse penger. Masse folk kjøper skap. Ikke noe nytt med
den ureglementerte bruken av skap.
Nestleder: Har fått tilganger. Vært på fakultetsstyremøte før sommeren. Snakket om
bærekraftsatsingene og at det er åpnet for 40 nye PHD-stillinger med utgangspunkt i
dette. Matnat føler at de må bruke penger som de ikke får noe avkastning på.
Leder: Ikke noe å rapportere. Studentutvalglederforum (Sulf) skal ha en heldags med
møter i løpet av september.

72 2022 Fast ordstyrer og referent V
Ansvarlig: Nils
Behandling: For at vi skal slippe å bruke tid på møtene til å velge ordstyrer og referent
er det kommet inn forslag om at dette velges fast. Forslaget går ut på å at leder eller



nestleder alltid er satt som ordstyrer og at vi opprette et sekretær verv som har ansvar
for referatene til hvert møte. I noen fagutvalg er referent et eget verv.
Vedtak: Referent gjøres til fast verv i styret som velges per semester. Leder eller
nestleder er møteleder. Punktet med å velge disse funksjonene fjernes fra agendaen.

73 2022 Flere STUT-representanter og andre verv V
Ansvarlig: Nils
Behandling: STUT er hver onsdag klokken 0830-10. Vi må sende to stykker hver uke. Det
er litt mye å være der hver uke. Vi melder til STUT at vi ønsker å velge fire
representanter og sende to hver uke, som alternerer.
Vedtak: Vi velger at Hannah og EB blir STUT-representanter sammen med Alina. Alina
sier ifra til STUT.

PR-ansvarlig:  Vi har muligens kandidater fra fysisk eller astrofysisk, men disse er ikke
tilstede på møtet så vi vet ikke. Nestleder sender epost til de representantene som ikke
er tilstede og spør om de vil være PR-ansvarlig.

Referent: Alina velges som referent ut semesteret.

74 2022 MNSU-facebookgruppe V
Ansvarlig: Nils
Behandling: Enklere å bruke Facebook til planlegging og diskusjoner, polls og sånn, enn
Slack, som er dagens plattform. Tanken er en interngruppe.
Vedtak: Vi oppretter en slik gruppe og det er webansvarlig som er ansvarlig for den.

75 2022 Årets foreleser V
Ansvarlig: Nils
Behandling: REAL Moro har fest 04.11.22 og da skal årets foreleser kåres. Vi må sende
en shortlist. Vi må få lister fra instituttene. Vi må behandle dette på møtet den 14de
oktober og må derfor få det før dette.



Vedtak: Nestleder sender epost til alle MNSU-representanter om at de må sørge for at
sitt institutt melder inn innen fristen.

76 2022 Eventuelt D/V
Ansvarlig: Nils
Behandling:

Marianne lurer på når vi skal ha møte med fakultetet. Dette kan diskuteres i den
nyopprettede facebookgruppa.

Forslag ble stilt om at det ikke er behov om egen innkallingsmail. Står imidlertid i
vedtektene at innkalling må gå ut to dager før. Vi beholder innkallingsmailen, men
ønsker at sakslisten kommer samtidig så den kommer litt tidligere enn nå og vi slipper å
sende ut to mailer.

Vi har ikke noe fakturaprogram, men vi har et notat om fakturering på disken vår. Der
står det at vi må kunne sende faktura i EHF-format for å kunne får støtte fra fakultetet.
Det er også andre svakheter ved at vi ikke har fakturaprogram, for eksempel at vi ikke
har kontroll på regnskap og bilag.
Vedtak: Vi skal ha et fakturaprogram. Økonomiansvarlig får ansvaret for å utrede dette
og komme med en anbefaling.

xx 2022 Møtekritikk D
Ansvarlig: Nils
Behandling: Bra kaffe.

Møtet ble avsluttet klokken 17:32


