Referat fra møte i Matematisk fagutvalg
23/3-2009

Til stede:
Anders Solstrand Fosen
Trine Solberg Mykkeltvedt
Hilde Kristine Hvidevold
Åsmund Kjørstad
Helene Hisken Pedersen
Arne Vestrheim
Hanne Christine Seyffarth
Erik Andreas Hanson
Atle Loneland
Kristian Gundersen

Sak 1: Oppsummering av Pi-fest
Alt i alt et vellykket arrangement, som har høstet mye positiv tilbakemelding.
Erfaringer:
- Vi kan bli bedre på å fordele ansvar i planleggingsfasen, og passe på å ikke undervurdere
hvor mye tid og arbeid som trengs på forhånd.
- Det var fint å kunne rydde dagen etterpå. Kan være lurt å legge festene til fredag/lørdag
senere også.

Sak 2: Læringsmiljøprisen 2009
Leder informerer. Vår kandidat er en av finalistene. Åsmund og Erik skriver videre
begrunnelse.

Sak 3: Gladsak fra Helge
Trine informerer. Helge har gitt fagutvalget m. venner en meget hyggelig middagsinvitasjon
torsdag kveld. Vi stiller mannsterke.

Sak 4: HMS-pris
Instituttet søker om HMS-prisen for 2008. Trine har utformet fagutvalgets bidrag til
søknaden. I notatet blir oppussing av kjøkken, seminarrom og utlån av bærbare datamaskiner
nevnt. Kom innspill om at instituttets inkludering av studentene i forbindelse med samlingen
på Voss også bør nevnes.

Sak 5: Ny økonomiansvarlig
Hilde skal snart levere masteroppgave, og vi trenger en ny økonomiansvarlig til å ta over.
Trine har sagt seg villig til å ta jobben foreløpig.
Det er videre ønskelig å få rekruttert nye medlemmer til fagutvalget. I den forbindelse vil vi
lage en liten rekrutteringsfest i Pi-Happy 23. mars for å finne interesserte.

Sak 6: Sjakkturnering
Arne ønsker å få i stand en sjakkturnering på instituttet, og vil jobbe videre med dette.

Sak 7: Drift av baren Pi-Happy
- Åpningstider: Det ble vedtatt at Pi-Happy skal være åpen hver torsdag. Nye ordninger kan
komme etter hvert som vi høster erfaringer.
- Bemanning: Ansvaret for å stå i baren skal gå på rundgang mellom to og to personer i
fagutvalget. Andre interesserte skal også få mulighet til å stå i baren. De ansvarlige kan lage
program for kvelden dersom de ønsker det.
- Rutiner på ølkjøp: Ansvarlig må sjekke ølbeholdningen et par dager i forveien. Ansvarlig
kan også kjøpe inn litt vin og spesialøl etter ønske. Nye ordninger kan komme etter hvert som
vi høster erfaringer.
- Barkrakker: Seks barkrakker er nå solgt. Trine kan ordne inngravering til navneskilt, Atle
sjekker ut hvor vi kan finne plater til skilt. Vi har lyst til å beholde et par krakker til eget bruk.
- Foreløpig program:
- Torsdag 16/4: Kristian og Atle har ansvar. Det blir bordtennisturnering.
- Torsdag 23/4: Rekrutteringsfest.
- Torsdag 30/4: Arne har ansvar.

Sak 8: Eventuelt
- Bordtennisbord: Et bordtennisbord har blitt donert til baren. Det skal stå oppslått i gangen i
6. etasje når det ikke er i bruk. På grunn av bråk skal det kun benyttes etter kl. 16.00.
- Logo: Vi bør utforme en logo for Pi-Happy som for eksempel kan males på barveggen. I
tillegg trenger vi fine prisoppslag/skilt til døren osv. Erik og Helene jobber videre med dette.

Sak 9: Tidspunkt neste møte
Neste møte blir onsdag 15. mars kl. 16.15.

