
Møtedato: 19.09.2022
Møtetidspunkt: 1615
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus
Tilstede: Hannah (økonomiansvarlig), EB(biovitenskap/webans./bokskapans.),
Naima (direktevalgt/vara SPSU), Lisa (leder), Nils (nestleder/AU), Kat (astrofysisk), Annelise
(farmasøytisk/arrangementsans.), Keerthy (kjemisk), Felix (matematisk/kontor), Alina
(direktevalgt/STUT/SPSU),  Alessio (geofaglig), Kristoffer (fysisk).

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

78 2022 Godkjenning av innkalling og referat V
Ansvarlig: Lisa
Behandling: Godkjent uten merknader.

79 2022 Orienteringer O
Ansvarlig: Lisa
Behandling:
Astrofysisk fagutvalg: Nytt styre og ny representant til MSNU.
Biovitenskapelig fagutvalg: Ingenting å orientere om
Farmasøytisk fagutvalg: Hatt genfors. Vaffellunsj i neste uke
Fysisk fagutvalg: Ny MNSU-representant. Nytt styre.
Geofaglig fagutvalg: Ny MNSU-representant. Nytt styre.
Fagutvalget ved institutt for informatikk: Ikke tilstede
Kjemisk fagutvalg: Ny MNSU-representant. Nytt styre.
Matematisk fagutvalg: Nytt styre har hatt første møte.
Studentparlamentsrepresentant: Skal være helgeseminar for å ta ut plattform som
det skal styres på i året som kommer
STUT: Det diskuteres hvordan man kan få flere til å fullføre studiet. Vi trenger å fylle opp
plassene og sørge for at folk ikke dropper ut i løpet av graden. Tomme studieplasser er
tapte penger. Vi trenger også mer markedsføring av MatNat.
Ansettelsesutvalget: Har hatt møter. Det er oppnevnt nye ledere i
ansettelseskomiteen for informatikk og farmasi. Folk som søker å blir førsteamanuensis



på professorlinjene må ha undervisningserfaring, men det må ikke lektorer. AU mener
det er rart, og synes det burde kreves.
Økonomiansvarlig: Har vært på økonomikurs. Har opprettet Fikenbruker, prøvebruker
(regnskapsprogram). Skal høre om med fakultetet at det fortsatt er slik at vi skal få de
pengene vi har søkt om forrige semester, som vi må sende EHF-faktura for.. Vi kan søke
om flere penger fra tiltakspakken til SiO, men da må vi vite hva de skal gå til. Skal også
sjekke om det er flere steder vi kan søke.
PR-ansvarlig: Ikke valgt
Arrangementsansvarlig: Har vært arbeidsmøte om arrangementer. Vi ønsker blant
annet å ha fest og har spurt kjellerne på kjemisk og informatikk. Kjemisk skal
saksbehandle det, men er muligens negative. Escape (IFI) har svart positivt at vi kan få
leie, og foreslått datoer. Vi tar den 28de oktober på Escape. Alina sier ifra til Escape og
så tar arrangementsansvarlig over ansvaret.
Webansvarlig: Ingenting  å melde
Bokskapsansvarlig: Vi må ha klipping og klippemiddag. EB lager en poll.
Nestleder: Ingenting å melde.
Leder: Ingenting å melde.

80 2022 Datoer for møte med fakultetet V
Ansvarlig: Lisa
Behandling: Vi foreslår følgende datoer:
Onsdag 26te oktober
fredag 21te oktober
fredag 14de oktober
onsdag 12te oktober
fredag 7de oktober
torsdag 6te oktober
Fredag 23de september

81 2022 Forslag til saker for møte med fakultetet D/V
Ansvarlig: Lisa
Behandling:



- Ta opp økonomi. Hva er det fakultetet tenker om hvordan de skal spare og tjene
mer penger?

- De PR-kampanje for MatNAt og vi vil ha en rolle i det.
- Ta opp obligsaken fra i vår (se tidligere referater), og hva har arbeidsgruppa

kommet frem til.
- Læringsanalyse. Studentcookies, din profil som student blir kartlagt. Hva du

bruker av tjenester og tilganger, og analysere og finne ut hvilke studenter som
dropper ut og ikke. Hva er det egentlig som skal samles inn av data og hvordan
skal det brukes? Blir det aggregerte data eller blir det ned på personnivå? Vi har
hørt litt forskjellig.

- Eksamensform. Er egentlig fire-fem timer i Silurveien den beste måten å teste
kunnskapen? Hva er de reelle hensynene som ligger bak eksamensform? Det sies
at Silurveien er eneste måten å kontrollere fusk, men er det egentlig sant?
Mappeeksamen bør kunne være et reelt alternativ, for det er vanskelig å jukse på
det.

- Hva skjer med LAMU? Møtet ble avlyst og det er ikke satt noe nytt. Det er litt krise
for det er alt for mange problemer som blir meldt inn.

82 2022 Eventuelt D/V
Ansvarlig: Lisa
Behandling:
Fysisk- og kjemisk fagutvalg har sendt ut epost om at de vil ha en fest for hele Mat-Nat.
Denne eposten kom etter at vi sendte vår forespørsel om å leie lokale til fest med
samme tema.

Valg av nye STUT-representanter: Alina, Hannah, EB og Keerthy.

Valg av ny PR-ansvarlig: Kheerty og Naima.

Hannah ble valgt som LAMU-representant, men vet ikke hva som skjer.



83 2022 Møtekritikk D
Ansvarlig: Lisa
Behandling: Ingen møtekritikk.

Møtet ble avsluttet: 17:33.


