
Møtedato: 31.10.2022
Møtetidspunkt: 1615
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus
Tilstede: Naima, Lisa, Alessio, Nils, Keerthy, Kristoffer, Feliks, Hanna, EB.

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

96 2022 Godkjenning av innkalling og referat V
Ansvarlig: Lisa
Behandling: Godkjent uten merknader.

97 2022 Orienteringer O
Ansvarlig: Lisa
Behandling:
Astrofysisk fagutvalg: Ikke tilstede
Biovitenskapelig fagutvalg:
De skal rydde bio-rommet etter vond lukt. Skal settes opp kaffelister. Bedre
kommunikasjon internt. Det skal velges to nye studentrepresentanter til instituttstyret
på IBV.
Farmasøytisk fagutvalg: Ikke tilstede.
Fysisk fagutvalg: Har kommet igang med emneevaluering. Hadde en vellykket sosial
kveld.
Geofaglig fagutvalg: Møte neste uke ellers intet å rapportere.
Fagutvalget ved institutt for informatikk: Ikke tilstede.
Kjemisk fagutvalg: Møte på fredag. KFU ønsker mer blanding av linjer i MNSU sine
arrengement.
Matematisk fagutvalg: Jo ehm. Har hatt en vellykket hyttetur over helgen. Spillkveld på
torsdag, økonimien går rundt. De har spillkveld annenhver uke.
Studentparlamentsrepresentant: Møte sist torsdag. UiO sliter med store
strømutgifter så SPAU er invitert til å si hvordan de kan begrense utgifter. Stipend 25k
for å arrangere ting eks. Italiensk temakveld. Forum for vitenskapsteori. Circle U,
samarbeid mellom 9 universitet, det er fokus på forskining. Kortidsmobilitet i eu, mer



enn erasmus. Lage felles emner og utdanninger, studentutvalg kalt CUSU. 10 20%
stillinger innenfor CUSU ila våren. 30. Nov er frist for å søke på stipendet.
STUT: 20 nye studieplasser for kjerne fys/kjemi, til UiO. Mye stress grunnet
statsbudsjettet. Ikke laget studieprogram enda og det er ikke mye tid igjen. Fjerne
studieplassene som var lagt til under korona. Utveksling: statsbudsjettet gjør at ingen
avtaler kan fastsettes enda, usikkerheter rundt skolepenger (betalt av land utenfor EU +
Storbritannia). Obligsituasjon: Vil ikke gå tilbake til flere forsøk, største delen av
studentene (630) er positive til obliger med 1 forsøk. 50% har minst 7 obliger per emne.
en del av studentene er stresset. Matematisk er minst fornøyd med denne ordningen.
Vil revidere obligene slik at studentene er mindre stresset. MNSU følger opp dette.
MNSU forstår at arbeidsgruppen satt alt obligatorisk ble satt i samme kategori uten å se
forskjell mellom innleveringer, lab, forelesninger, og så videre. Bærekraft: det skal være
et tverrfaglig emne med teologisk institutt.
Ansettelsesutvalget: Ikke mye å melde, bortsett fra ITS på Kjeller har sendt inn
søknader angående ansettelser som er svært svake. Sikkerhetsklarering rundt
ansettelser har også vært et tema.
Økonomiansvarlig: Vi har fått penger og godkjent søknader, vi går pluss. Forslag om
MNSU hyttetur eller julebord. Mangler bilag fra nestleder.
PR-ansvarlig: Postet på insta før Halloween festen.
Arrangementsansvarlig: Ikke tilstede, men det var en suksess. Vi må be om kontroll av
musikken til neste gang. Et par ufine hendelser under festen på Escape som MNSU vil
unngå.
Webansvarlig: Har fått oversettelse i riktig format, dette skal lastes opp på nettsiden.
Bokskapsansvarlig: Ikke noe å melde.
Nestleder: Sak 98.
Leder: Har hatt SULF møte. Der ble Si-Fra systemet tema etter en hendelse på SV, saken
vurderes som et enkelttilfelle og blir ikke tatt videre. Psykisk helse på UiO ble diskutert.
SV setter av en studentrepresentant som forhåpentligvis kan delta i en fokusgruppe for
å bedre den psykiske helsen på dere fakultet. MNSU ser på om dette kan være en
mulighet på MN.



98 2022 Allmøte O/D/V
Ansvarlig: Nils
Vi har ikke tilgang til bankkonto, har ikke godkjent allmøte referat grunnet at økonomi
ikke ble valgt på møtet, men senere. Vi må sende inn en protokoll hvor vi velger inn
styret på nytt. Denne protokollen må signeres av en person i styret (Lisa) og to personer
til stede. problematikk: for å få tilgang til DNB må vi være de som står i brreg. Vi må
oppdatere brreg for å kunne administrere banken. Vi har satt dato for allmøte 21.
november og beholder denne dagen. Vi vil ha mat på allmøte uvisst hva.

99 2022 Eventuelt O/D/V
Ansvarlig: Lisa
3-4 tusen kroner har blitt stjålet fra kontoret. Kontoret var ulåst da første medlem kom i
dag. Det er ikke første gang ting forsvinner fra kontoret. MNSU vil be om en elektronisk
lås og anmelde tyveriet på 3-4 tusen kroner.

100 2022 Møtekritikk D
Ansvarlig: Lisa
Litt sein innkalling og saksliste.

Møtet avsluttet kl. 17.32


