
Referat          

MNSU-styremøte 3-2018 
 
 

Møtedato: 12.2.2018 
Møtetidspunkt: 1630-18:00 
Møtested: MNSU-kontoret 
 
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak 
 

 

29  2018 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 

 V 

30  2018 Valg av ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Didrick 
Referent: Egil 
 

  

31  2018 Godkjenning av referat 
Godkjent 
 

 V 

32  2018 Møter og post 
Saksbehandler: Didrick 
Navnerunde! 
Nye: Magnus (FFU), Patryck (MENA), Mohamed 
(KFU), Peter (FUI). 
Didrick:  
STUT: Bio førstesemester, Canvas. 
E-post: Seminar om studentmedvirkning. 
Ordnet internkort til RF, sendt ut mail om 
rekruttering, Si ifra-kampanje, spurt om utvidet 
tilgang for MSNU-medlemmer. 
 

10min O 

33  2018 Økonomi 
Saksbehandler: Tyra 
Har sendt søknad til SP (5000,-), fakultetet (12 
000 ,-), skal ordne nytt og flott banner. 
 

5min O 

34  2018 Fagutvalgsarrangement 
Saksbehandler: Egil 
Vi må prøve å få med flere på Fangene på fortet! 
Forslag om piknik/girlling til våren. 
 

10min O 

35  2018 Fotgjengerovergang MM X BV  
Saksbehandler: Didrick 
Fra GFU. Har blitt gjennomført telling i krysset. 
EA og Park veldig fornøyd. Blir møte med 
Bymijøetaten. Forbindelse med “Nedre 
Blindern”-satsingen. 

10min O 
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36  2018 Bruk av PR kanaler 
Saksbehandler: Camilla 
Må bli flinkere til å bruke PR-kanalene våre. Nytt 
banner er positivt. Har vært mer aktiv på 
Facebook. Stands rundt på campus?  
Hvorfor vil vi være mer synlige? For å få flere 
innspill fra studentene våre som vi kan ta direkte 
med fakultetet. Press fra både over og under. 
Hvordan videreformidle info fra fakultetet 
nedover i systemet? Dokument på nettsidene og 
link på facebook-sidene våre. Legge ut sakslista 
på facebook. 
Hva skal vi bruke Facebook til? Deling av 
arrangementer? RF, på VB, må ha et tydelig 
poeng med delingen. 
 

5min D 

37  2018 Studiebarometeret 
Saksbehandler: Didrick 
Didrick har utarbeidet en “rapport” (excel på 
driven). Kan også sjekke på 
studiebarometeret.no 
 

10min O/D 

38  2018 Emneevaluering 
Saksbehandler: Didrick 
For mange “halvveise” emneevalueringer. 
Evalueringer skal egentlig  gjennomføres for alle 
emner hvert semester. Hvordan det skal 
gjennomføres er åpent. Ikke krav om 
studentrepresentant i dag. 
Utkast til skriv som skal sendes til STUT. Kunne 
blitt tilføyd hvilke kanaler evalueringen går 
gjennom (f.eks. emneansvarlig). 
Vedtatt (med endringsforslaget). 
 

15min V 

39  2018 Eksamenskrasj og sen sensur 
Saksbehandler: Didrick 
Har fått mange klager på dette. Burde vi sette i 
gang et større arbeid? 
Har snakket med fakultetet. Vanskelig på tvers 
av institutter. Eksempler på problemer også 
innad på institutter.  
En ordning burde samkjøres på tvers av 
instituttene. Problemer med informasjon, nei fra 
studieinfo/veileder, studentene må ta opp 
kampen på egenhånd. 

15min D 
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PS: Uvanlig engasjement i diskusjonen. 
Burde spørre om data angående sen sensur. Krav 
om sensur innen 3 uker står i UH-loven. Man 
burde ha prosedyrer på plass. Vi burde skaffe 
data og ta dette med til fakultetet. 
 

40  2018 Eventuelt 
Rekruttering. Trenger to nye medlemmer (helst 
kvinnelige).  
Vedtatt at Patryck blir supplert inn som nytt 
medlem. 
 

10min O/D 

 Check out 90min  

 
Hans Didrick Kruse Birkeland 

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 


