Referat for Matematisk Fagutvalg. 30/10-07
Tirsdag 30. Oktober, klokken 16:00, hadde matematisk fagutvalg møte i atriet
på matematisk institutt.

Tilstede
De fleste. Alle? Sekretær fremmer et ønske post hoc, om bedring av rutiner på
sjekking av oppmøtte.

Saksliste
1. Orientering
2. Kom inn [sic]
3. Svarrutiner på epostlista
4. Kjøleskåpleiksansvarlegheit [sic]
5. Konto
6. Eksamensfest
7. Fredagsopplegg
8. Eventuelt
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1.1

Orientering
Bedriftspresentasjon

Det er blitt sent ut 4 mailer til diverse bedrifter. Ingen svar

1.2

Populærvitenskaplige foredrag

Her går ting strålende. Neste foredrag blir Inga Berre om Energigreier [sic].
Mailutsendelsen ble problematisert. Man ønsker å få sendt ut invitasjon til alle.
Det ble postulert at Ingvild er grei. Konklusjonen ble til slutt at man skal sende
mail til mi-alle, og legge ut på min side.

1.3

Regnskap

Intet at berette
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1.4

Referat

Referat sendes ut til alle i fagutvalget på mail, i tillegg til å legges ut på nettsidene.

1.5

Kræsjkurs

Det ble sett på som et problem at kun teknamedlemmer får være med på
kræsjkurs i fag som mat101 og mat111.
Etter diskusjon, og belysing av saken fra flere sider (blant annet informasjon
om hvordan kjemisk gjør ting), kom man frem til at fagutvalgets posisjon er at
vi ønsker at Tekna går tilbake til tidligere ordning, der ikke-Teknamedlemer får
overvære kurset mot å betale en sum penger. Erik tok på seg å snakke med
Tekna.
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Komin

KoMiN - Konferanse for matematikkstudenter i Norge, er en konferanse for
matematikkstudenter i Norge. KoMiN var i Trondheim i fjor, i Oslo i år. Ved
induksjon ser vi at det kommer til Bergen neste år. Her mener fagutvalget at
de skal ha en finger med i spillet. Åsmund og Anders reiser til KoMiN i Oslo
og snakker med arrangørene der, og finner ut hvordan ting gjøres.
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Svarrutiner på epostlista

Grunnet manglende klarhet rundt rutiner på svaring av henvendelser via elektronisk post til fagutvalget ved matematisk institutt ved Universitetet i Bergen,
ble det ønsket å klargjøre hvilke rutiner som skulle være gjeldende ved svar på
hendvendelser til ovenfornevnte utvalg. Fagutvalget kom til enighet om at den
første som føler for å svare, svarer. Dersom ingen svarer, så svarer fagutvalgets
leder, Morten. Dersom ikke Morten svarer, så må noen få ham til å svare.
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Ansvar for Kjøleskap

Siden kjøleskapansvarlig ikke lenger var medlem av fagutvalget, ble det nødvendig
å velge ny. Valget falt på kasserer, Hilde Kristine. Hun får sådan ansvar for
BOKEN. Fagutvalget bestemte også at alle penger som følger med kjøleskapet
nå er utvalgets. Pengene er øremerket ølkjøp.
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Konto

Det ble gjort en vurdering om nødvendigheten av konto for fagutvalget. Behovet
kommer først og fremst fra haugevis av penger fra eksamensfesten. Det vil være
problematisk å ha en konto som måskifte éieref́or hvert nyvalgte fagutvalg. Det
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ble derfor søkt løsning på som funksjon av administrasjonen på matematisk.
Morten ordner dette.
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Eksamensfest

Det ble konstantert at det er lenge til eksamensfesten. Denne er satt til 17.
Desember. Det er ikke blitt snakket med Hulen. Det vil bli snakket med Hulen
snarest. Erik kan f.eks. hjelpe til med plakater.
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Fredagsopplegg

Det har foregått filmvisning, ikke arrangert av fagutvalget, men godkjent av
fagutvalgets leder, Morten.
Festkomiteen har møte for å vurdere om det skal bli ukentlig aktivitet.
Det skal sendes mail til fagutvalget i forkant av fredagsaktivitet, slik at utvalget
er orientert om det som skjer.
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Eventuelt

Det ble snakket om juleverkstedet. Tidligere har det kostet 50 penger å delte.
Det planlegges å selge øl, men tilby gløgg, kake og sånt gratis. Morten er
shoppingassistent. Dorullnisser kan bli fine. Dato er satt til 14. Desember.
Invitasjon sendes til gruppeledere, mastergradsstudenter og stipendiater. Hilde
Kristine er som kjent sjef.

Bergen 5. November 2007, Sveinung Fjær
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