
Møtedato: 03.10.2022
Møtetidspunkt: 1615
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus
Tilstede: Kat (astrofysisk), Hannah (økonomiansvarlig),Nils (nestleder/AU),Felix
(matematisk/kontor),Sunniva (informatikk),  Anne Lise (farmasøytisk/arrangementsans.), Alessio
(geofaglig) ,Alina (STUT/SPSU), Kristoffer (fysisk), EB (biovitenskap/webans./bokskapans.), Lisa
(leder)

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

84 2022 Godkjenning av innkalling og referat V
Ansvarlig: Lisa
Behandling: Godkjent uten merknader

85 2022 Orienteringer O
Ansvarlig: Lisa
Behandling:
Astrofysisk fagutvalg: Ingenting å rappoortere
Biovitenskapelig fagutvalg: Byttet nesten hele styret. Fått vedtekter per verv, og flere
nye verv. Hatt hastemøte for vurdering av det nye kjemifaget som er blitt vanskeligere
enn generell kjemi, og sette sammen arbeidsgruppe for dette. Og hastestyremøte for å
legge planer for events og fest.
Farmasøytisk fagutvalg: Hadde vaffellunsj i dag og skal ha møte i morgen.
Fysisk fagutvalg: Skal ta styrebilde på onsdag og PR har møte i dag.
Geofaglig fagutvalg: Ingenting.
Fagutvalget ved institutt for informatikk: Skal ha styremøte på torsdag og det er
valgt ny representant fra IFI. Har hatt allmøte og valgt ny leder og nestleder og ganske
mange nye medlemmer.
Kjemisk fagutvalg: Ikke tilstede.
Matematisk fagutvalg: Planlagt hyttetur samme helg som MNSU-festen. Planlagt
Pop-matforedrag (populærmatematisk foredrag), 12. oktober.
Studentparlamentsrepresentant: Egen sak senere i møtet.
STUT: Er nå fire representanter som møter annenhver gang. Egen sak om statistikk
kommer senere i møtet. Masterrekruttering ble diskutert forrige gang, og kommer også



opp flere ganger. Ryktet om at innetemperatur skal senkes på UiO er bare tull.
Vurdering av oppmøte i forelesninger: alle utdanningslederne sier at det er veldig bra
også i de forelesningene som vises digitalt.
Ansettelsesutvalget: Sesong for opprykk, så mange saker knyttet til det.
Økonomiansvarlig: Sendt fakturaer til fakultetet, men ikke fått betalt. Skal søke penger
til fest og fagutvalgsarrangement.
PR-ansvarlig: Ikke tilstede. Vi trenger markedsføring av både intern-arrangementet på
Pokalen og Halloweenfesten.
Arrangementsansvarlig: Booket 30 stykker på kviss på Pokalen den 20de oktober. Vi
har sendt beskjed til Escape om at vi ønsker å booke Halloween-Fest den 28de oktober,
men ikke fått svar. Arrangementsansvarlig må settes i kontakt med kjellermester på
Escape og følge opp dette.
Webansvarlig: MSNU sine sider bør oversettes til engelsk. Kat trår til på oversettelsen.
Bokskapsansvarlig: Vi har klippet litt feil skap, men vi ordner opp i det, beklager og folk
får tilbake tingene sine og nye låser.
Nestleder: Husk at det skal kåres årets foreleser og at fagutvalgene må ha kandidatene
sine klare innen fredag midnatt.
Leder: Egen sak om nytt kjøkken på VB. Vi er blitt invitert til møte om MN-fest med SEF
(elite sin linjeforening).

86 2022 Nytt kjøkken på VB O/D
Ansvarlig: Lisa
Behandling: Leder har vært i møte. Det varte kun i 15 minutter og de informerte om at
de skal bygge om. De vet ikke hvor mye de kan gjøre og når. De ønsker å få vite om hva
studentene som bruker VB ønsker å ha her. Kaffemaskin? Mikrobølgeovn? Vending
machine? Kan ikke garantere hva det blir, men ønsker å vite. Det bes om at
representantene tar med denne saken til eget fagutvalg. PR-ansvarlig bes om å poste
spørsmålet i relevante

87 2022 Oppdatering fra SPHP i helgen                     O/D
Ansvarlig: Alina



Behandling: Det har vært handlingsplansseminar. Det ble vedtatt at SP skal jobbe for å
legge ned Honoursprogrammet og inntil det er mulig skal de jobbe for at Honours ikke
kan bruke penger på bekostning av andre studieplasser.

88 2022 SHOT - statistikken                                          O/D
Ansvarlig: Ellen-Beate
Behandling: Studentenes helse- og trivselsstatistikk. Det tar 20 minutter å fylle ut
skjemaet og de har fått inn 60.000 svar i landet. Matnat sine tall er dystre. 44 prosent av
alle kvinner på matnat har diagnoserbar, alvorlig psykisk lidelse, og 23 prosent av alle
menn. Det er høyere tall enn ellers i Norge. Representanten fra KURT foreslo at
studielederne må gjøre underviserne klar over hva de skal gjøre for å forbedre dette.
Snittalderen for de som har svart er såpass høy at man tenker at de er litt erfarne
studenter, ikke førsteårsstudenter.
Hva kan vi gjøre for å sette fokus på dette og hjelpe dem?

- få ut informasjon om statistikken og at det er lov å prate om det
- prøve å få terapihunder på campus i eksamensperioden.
- gjøre det lettere å ikke drikke på sosiale arrangement i vår regi
- kan vi kreve at de setter ned en arbeidsgruppe med en sosialantropolog og

sosiolog til å se på dette?

89 2022 Eventuelt O/D/V
Ansvarlig: Lisa
Behandling:

- SFF senter for fremragende forskning.
Slike senter kommer opprinnelig med stillinger og penger til det. Men når de
opprinnelige pengene forsvinner, tas det penger og folk fra instituttene til dette.
Dette handler ikke bare om penger. Det handler også om kompetanse, om at det
ikke finnes folk til å bemanne slike senter eller at man mister folk fra instituttene
til slike senter. Det bør sørges for at slike senter plasseres der det faktisk er
mulig å ha dem uten at de går på bekostning av den vanlige
undervisningsaktiviteten.



90 2022 Møtekritikk D
Ansvarlig: Lisa


