Referat fra møte i Matematisk fagutvalg
30/9-2009

Til stede:
Trine Solberg Mykkeltvedt
Erik Andreas Hanson
Atle Loneland
Helene Hisken Pedersen
Jon Nyfløtt
Miriam Gjerdevik
Kristoffer Føllesdal
Arne Vestrheim (vara)

Sak 1: Orientering om dialogmøte
Trine orienterte om dialogmøtet med ledelsen. Følgende ting ble diskutert:
– Utlånsordning bærbare datamaskiner
Det ble bestemt at fagutvalget skal utforme et infoskriv som deles ut sammen med
datamaskinen. Trine og Helene ordner dette.
– Rapport om midler fra instituttet
Fagutvalget må i slutten av semesteret rapportere om hva instituttmidlene for dette året har
gått til. Samtidig må vi søke om nye midler.

Sak 2: Seminarmøbler til Pi-Happy
Erik og Kristoffer orienterte om framgangen i forhold til å finne seminarmøbler til Pi-Happy.
De har vært i kontakt med møbelleverandøren, og vil be om en rekke forslag i forskjellige
prisklasser som vi kan vurdere senere.

Sak 3: Foreleserprisen
Arne har vært på møte og presentert Matematisk Institutt sin kandidat til foreleserprisen. Erfaringen
fra dette er at fagutvalget bør starte nominasjonsprossessen tidligere neste år, slik at vi kan være
bedre forberedt.

Sak 4: Det nye realistutvalget
Trine og Erik var på allmøte for realistutvalget, der det ble bestemt at det gamle utvalget skal legges
ne, og et nytt opprettes. Nytt allmøte vil være 20.oktober, og alle i Matematisk Fagutvalg og
Arrangementskomiteen bør møte opp.

Sak 5: Semesterfest
– Satt til 16.oktober, kl. 18.00-02.00.
– Promoteres via plakater v/ Erik og Kristoffer, besøk på forelesninger, og mail til alle som tar
mattefag (Helene ordner).
– Blir gratis servering av mat. Forslag om at vi bestiller noe, og lager resten selv.
– Påmelding til mat sendes til Helene på hpe071@webmail.uib.no, frist onsdag 14.oktober.
– Resten av detaljene bestemmes på Arrangementskomiteens møte 8.oktober.

Sak 6: Stand infouka
I uke 42 er det infouke. Matematisk Fagutvalg skal stå på stand på Realfagsbygget og promotere
matte og fest. Standen er fra 11.30-13.30 tirsdag 13/10. Erik er kontaktperson, men flest mulig
medlemmer av fagutvalget bør komme innom standen i løpet av dagen.

Sak 7: Tidspunkt neste møte
Det blir et arbeidsmøte i forbindelse med semesterfesten onsdag 14. oktober, kl 16.15.

