
Møtedato: 17.10.2022
Møtetidspunkt: 1615
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus
Tilstede: Hannah (økonomiansvarlig), Alina (STUT/SPSU), Kat (astrofysisk),
Kristoffer (fysisk), Felix (matematisk/kontor), Sunniva (informatikk), Anne Lise
(farmasøytisk/arrangementsans.), Alessio (geofaglig), EB (biovitenskap/webans./bokskapans.),
Lisa (leder), Nils (nestleder/AU),

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

91 2022 Godkjenning av innkalling og referat V
Ansvarlig: Lisa
Behandling: Godkjent uten merknader.

92 2022 Orienteringer O
Ansvarlig: Lisa
Behandling:
Astrofysisk fagutvalg: Har oppdaterte retningslinjer.
Biovitenskapelig fagutvalg: Ikke hatt møte, men fått nytt betalingssystem for
boksskap. Får ikke bruke Vipps lengre.
Farmasøytisk fagutvalg: Skal starte med fagcafé, type etter-skole leksehjelp.
Fysisk fagutvalg: Ingenting å rapportere
Geofaglig fagutvalg: Ingenting å melde
Fagutvalget ved institutt for informatikk: Ingenting å melde.
Kjemisk fagutvalg: Ikke tilstede.
Matematisk fagutvalg: Ingenting å rapportere.
Studentparlamentsrepresentant: Ingenting å melde.
STUT: Ingenting å melde.
Ansettelsesutvalget: Byttet et medlem. Ellers ingenting å melde.
Økonomiansvarlig: Har sendt inn søknad om støtte for dette semesteret. Nestleder
har fått tilgang til å se i nettbanken, men ikke legge til personer eller endre ting.



PR-ansvarlig: Ingenting å melde. Anne-Lise er den eneste som har tilgang på Face og
må derfor bistå med å opprette arrangement på Face Halloween. ALina har laget A4 og
at jeg sender den i chatten for kommentarer.
Arrangementsansvarlig: 13 påmeldte til torsdag, 20de oktober klokken 18.15, og ingen
fra MNSU. Har informasjonen om det kommet ut til alle? Representantene som er på
møte bes formidle og oppmuntre alle til å komme. Escape er booket, de fikser alt og vi
må starte markedsføring. Alina skal forsøke å fikse gavekort på mat.
Webansvarlig: Fått engelsk tekster av Kat. Må bare legges inn.
Bokskapsansvarlig: Alle feilklipp er ordnet og det er solgt 5-6 skap til. Vi trenger en
tydeligere presisering i reglementet at kontakte betalinger på varsles på epost, ellers
kan det bli klippet fordi vi ikke vet at det er betalt. Webansvarlig og bokskapsansvarlig
fikser det.
Nestleder: Leder og nestleder har vært på fakultetsstyremøte. Var så vidt innom det
med studieplasser, ellers lite studentorienterte saker. Det kommer 20 plasser ekstra på
kjernekjemi. Strammere økonomi og senterpartiets politikk gjør at det blir færre midler
til forskning fremover. Møte med diverse fagutvalg og foreninger avklarte at det er
ønske om en felles stor MN-fest. Ønsket er 18de eller 25de november. RF har vist seg
villig. Nytt møte igjen om et par dager og da blir det diskutert mer.
Leder: På møte med dekanen ble sentre for fremragende forskning (såkalte SFF-er)
nevnt. Det var lagt opp til at 11 skulle få midler, men det ble bare nok til 9. Slike senter
gir arbeidsplasser og god økonomi til instituttene som får det, og flere professorater.
det trekker også gode hoder til instituttene. Så dette kommer studentene til gode.
På møtet med dekanen ble det også snakket om SHOT-undersøkelsen. Vi har sendt
epost til Universitas.  Vi skal ha eget møte med PR-folka på fakultetet om blant annet
dette.

93 2022 Kåring av årets foreleser O/D/V
Ansvarlig: Lise
Behandling: Diskusjonen og vurderingene knyttet til denne saken holdes interne.
Dersom det er noen spørsmål rundt dette, kan de rettes til leder av MNSU. Nestleder
lager oppsummering og sender inn.



94 2022 Eventuelt O/J/D
Ansvarlig: Lisa
Behandling:

- Vara til LAMU (lokalt arbeidsmiljøutvalg), AU (arbeidsutvalget)  og fakultetsstyret.
Alessio er Nils sin vara til fakultetsstyret. Vara for Lisa tas i chatten fordi det kun
var halvparten av damene tilstede på møtet på dette tidspunktet.

- MNSU-event. Julebord kan blir vanskelig fordi noen har eksamen sent. Men kan
jo ha det i januar. Eller så kan jo pizzavors på kontoret, være en mulighet. Saken
tas på neste arbeidsforum.

Møtet ble avsluttet klokken 17:56


