Referat fra møte i Matematisk fagutvalg
9/9-2009

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

Sak 1: Valg av ordstyrer og referent
Erik ble valgt som ordstyrer, Helene som referent.

Sak 2: Valg og fordeling til verv
- Trine ble valgt som leder
- Erik ble valgt som nestleder
- Jon og Miriam ble valgt som økonomiansvarlige
- Helene ble valgt som sekretær
- Atle og Astri-Iren er styremedlemmer

Sak 3: Varaordningen
Det ble vedtatt at vararepresentantene alltid er velkomne på møtene. Dersom noen av de
ordinære medlemmene av fagutvalget ikke kan komme, får vararepresentantene stemmerett
etter behov.
Dersom noen ikke kan komme på møtene, melder de fra til Trine.

Sak 4: Økonomiorientering
Trine orienterte generelt om hvordan økonomien til fagutvalget fungerer. Midler fra instituttet
blir bevilget til fagutvalget per kalenderår, og disse blir gitt i etterkant, etter at gyldige
kvitteringer er vist. Vi har midler nok igjen til de planlagte arrangementene i høst, ca. 15 000
kr.
Generalforsamlingen vedtok at 2000 kr av Pi-Happy sine midler skulle settes av som en
buffer til uforutsette utgifter for fagutvalget. Resten går inn i driften av Pi-Happy.

Sak 5: Arrangementskomiteen
Arne har ordnet en egen mailingliste for medlemmer av arrangementskomiteen. Låsen til PiHappy skal skiftes, slik at masterstudentene får anledning til å låse denne.
Arne kaller inn til møte i arrangementskomiteen neste onsdag kl. 16.15, for å diskutere drift
og planer videre.

Sak 6: Plan for høsten
Det største arrangementet til høsten er semesterfesten. Foreløpig dato er satt til torsdag 15.
oktober.
Eksamensfest på Hulen går som vanlig, etter MAT101 og MAT111-eksamen. Dato er
14.desember.
Atle finner ut om noen er interessert i å arrangere populærvitenskapelige foredrag.
Fagutvalget er også interessert i å få bedrifter til å holde presentasjoner på Matematisk
Institutt.

Sak 7: Møblement seminarrom
Fagutvalget er lovet møbler til seminarommet (Pi-Happy). Erik og Kristoffer ser i kataloger
for å finne et forslag som kan være passende.

Sak 8: Eventuelt
Trine sender ut e-post til fagutvalget med alle telefonnumrene til medlemmene.
Trine ordner også et møte med instituttleder og administrasjonen for å diskutere de bærbare
PCene.

Sak 9: Neste møte
Neste møte i Matematisk Fagutvalg blir onsdag 30.september, kl. 16.15.

