Referat fra møte i matematisk fagutvalg 15. april 2008.04.18
Tirsdag 30. oktober, klokken 16:00, hadde matematisk fagutvalg møte på
matematisk institutt.
Til stede: de fleste
Møteleder: Morten
Referent: Erik
Kollokvieøy/sittegruppe på matematisk
Fosen har undersøkt pris for kollokvieøyene på realfagsbygget, de koster
100 000 kroner per stk. Instituttet har søkt om HMS-midler, og en slik
sittegruppe var inne i søknaden. Imidlertid er det lite trolig at vi får
penger til dette. Diskusjon om behov. Heller kjøpe noe billigere fra
IKEA? Fosen følger opp videre.
Instituttlederen på besøk
Helge Dahle ønsker å møte fagutvalget jevnlig. Gjerne ved å komme på
møtene, og eventuelt snakke med leder/nestleder dersom han ikke kan
komme på et møte. Han tok opp følgende saker:
Tiltak for å bedre studentmiljøet, ønsker innspill fra oss
Det skal være lov for studenter å spise lunsj i atriet
Kjøkkenet i 6. etasje trenger å ryddes, sur mail har ikke hjulpet. Det
er behov for bedre avfallsløsninger der.
Ris og ros-boksen bør merkes med navn/noen må ta ansvar for den
KoMiN
UiB står ansvarlig for arrangeringen for Konferansen for
Matematikkstudenter i Norge 2008. Det blir i november. Følgende
arbeidsoppgaver skal fordeles:
skaffe sponsing og bedriftspresentasjoner (nå)
skaffe foredragsholdere, det er vanlig at avreiseuniversitetet dekker
reisen (utsettes)
skaffe overnatting på en skole (et par uker før)
Vi burde legge ut melding på studentportalen/sende ut mail og spørre om
flere er interessert i å bidra med arrangeringen av konferansen, og ha
møte for de komiteen som arrangerer den.
Planlegging av festligheter
Det blir én, kanskje to grillfester hjemme hos Morten. Vi ble enige om å
arrangere en fest på kontoret torsdag 15. mai, festkomiteen får fullmakt
til å velge tema.
Post på rebusløpet
Vi ønsker å ha post på rebusløpet i fadderuken, men utsetter saken til
senere.
Nytt fagutvalg
Gjennomgang av hvem som slutter å studere (Morten, Livar, Jørn, Arne) og
derfor slutter i fagutvalget. Vi bør arrangere generalforsamling i høst.
For få Pcer på matematisk
Vi diskuterte problemet med at det er for få Pcer tilgjengelig til bruk

for studentene ved matematisk institutt. Forslag som kom opp:
én bærbar PC på hvert master-rom
prioritere PCer til mastergradsstudentene
bruke tynnklientløsninger som gjør at man kan bruke Linux-programvare
også på Windows-maskiner, for eksempel på biblioteket i 3. etasje
mulig å frigjøre det ene PC-rommet for å løse andre plass-problemer?
Eventuelle småsaker
Hilde vil slippe å alltid skulle kjøpe inn øl.
Hilde sjekker opp muligheten for å få på plass igjen mikrobølgeovn på
kjøkkenet.
Det ble foreslått å arrangere en dugnad for å gjøre rommet med
kjøleskapet til et oppholdsrom, med spill osv. Der kan man også ha en
bar. (Husk å ikke sette kjøleskapet på maks når man setter inn øl! Da
fryser ølen.)
Arne tok opp at han ønsker at fagutvalget skal være mer strukturert
(dvs flinkere til å svare på mailhenvendelser utenfra og ha mer
gjennomarbeidet saksliste på forhånd).
Vi ble i løpet av møtet enige om å ha møtene våre torsdager kl. 16.00,
og neste møte blir torsdag 8. mai kl. 16.00.

