
Protokoll

RU 03/22-23

Møte i Realistutvalget, UiB

Tid: Mandag 14. november 2022 16:30
Sted: Seminarrom 2+3

Møteleder: Sigrid Vorland
Protokollfører: Markus Cirotzki

Realistutvalget (RU) er sammensatt av 14 representanter fra de ulike fagut-
valgene ved fakultetet og en studentutvalgsrepresentant i studentparlamentet,
samt de fire som representerer styret til RU. I alt er det 18 stemmeberettigede
representanter i Realistutvalget.

I tillegg har studentrepresentantene i fakultetsstyret, faddersjef for Mat-Nat,
leder av Integrerbar og leder av Nexus tale- og forslagsrett i møtet.

RU-møtene reguleres av regler og vedtak fra tidligere utvalg og statuttene
vedtatt p̊a allmøtet.

https://ru.w.uib.no/ru-moter/regler-og-vedtak-til-realistutvalget/
https://ru.w.uib.no/ru-moter/statutter/
https://ru.w.uib.no/dokumenter/ru-moter/
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Vedtakssak 7

22/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 7

23/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak 8



Side 3 av 8 RU 03/22-23

18/22-23 Opprop, godkjenning av innkalling og dag-
sorden, saker til eventuelt og godkjen-
ning av protokoll
Vedtakssak

Hensikt:

Det skal velges en møteleder som leder møtet og styrer ordskiftet. Det skal
ogs̊a velges en referent som protokollfører møtet. Innkallingen skal god-
kjennes, dagsorden settes. Saker til eventuelt meldes her.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra forrige møte godkjennes. Innkalling godkjennes. Møteleder og
protokollfører velges fra innkomne forslag.

Utfall:

Ruben Wespestad velges som møteleder og Markus Cirotzki som pro-
tokollfører. Innkalling, dagsorden og protokoll godkjennes.

Tilstede p̊a dagens møte:

Med stemmerett:
Fra RU-styret:
Victoria Liseth
Ruben Wespestad
Markus Cirotzki
Fra Realistutvalget øvrig:
Marat FFT
Junior FFT
Marius FIL
Sondov NANOS
Thomas Helix
Nora GFFU
Marianne Curie
Vegard Lumen
Hanna BFU
Son Valens
Anna Neptun

Uten stemmerett:
André Integrebar
Cristian Integrerbar
Mai Lin Nexus

Vedlegg 1: Protokoll RU 03-22/23

https://ru.w.uib.no/files/2022/11/RU03_22-23-Protokoll.pdf
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19/22-23 Orienteringer
Orienteringssak

• RU-styret

– Leder

Utfall:

Har hatt møte med sentral fadderkoordinator og studieseksjonen ang fad-
derstyret
Studieseksjonen har blitt litt byttet ut s̊a vi har hatt en liten overgang der
hvor vi har f̊att møtt de nye som skal ta over for Ingrid og Ina framover
Har ogs̊a hatt møte med bedømmelseskomiteen p̊a MatNat, der vi skal jobbe
med noen av de fremragende underviserne vi har p̊a fakultetet:)
Utenom det har det vært litt planlegging av internasjonalt mottak, som
forh̊apentligvis ble en fin velkomst til fakultetet for de internasjonale stu-
dentene

– Nestleder

Utfall:

Samme som leder.

– Økonomiansvarlig

Utfall:

Godkjent to søknader til Helix og Curie. Ellers samme som leder.

– PR- og kommunikasjonsansvalig

Utfall:

Samme som leder.

• Studentutvalgsrep.

Utfall:

Skal ha møte i Studentparlamentet p̊a mandag. Innkalling og saksliste ligger
i vedlegget under.

Vedlegg 2: Endelig innkalling SP 22-23/06

• Fagutvalgene

– Biologisk fagutvalg

Utfall:

F̊att nye inn i styret pga utveksling. Hatt ett møte i 2023, og er igang med
å planlegge arrangementer. Skal arrangere foredrag p̊a Universitetsmuseet.

– Curie

Utfall:

Hatt julefest, kickoff med Lumen og er blitt med i et prosjekt med Bærekraft-
spilotene. Holder p̊a å planlegge hyttetur. Vant Læringsmiljøprisen før jul.

https://drive.google.com/file/d/1nM-_Fwqkgcq1Hizbidx1XyEwT5FOqTPY/view
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– Echo

Utfall:

Ikke til stede

– Enigma

Utfall:

Ikke til stede

– Fagutvalg for integrert lektorutdanning

Utfall:

F̊att nye inn i styret pga utveksling. Søkt om midler rundt omkring og
f̊att 50 000 kr fordelt p̊a alle fakultetene. Planlegger sosiale og faglige ting.
Opprettet en ny undergruppe av FIL, Reallektor, som er en linjeforening for
lektorstudentene p̊a MatNat.

– Fagutvalget for fysikk og teknologi

Utfall:

Forbereder hyttetur. Prøve å f̊a orden p̊a sosiale medier. Tenker å kanskje
bytte ut regneverksteder med et felles orakel. Doppler planlegger sosiale
arrangement.

– Geofysisk fagutvalg

Utfall:

Sosialkomitéen planlegger hyttetur. Holder p̊a å endre navn p̊a fagutvalget,
og har hatt en navnkonkurranse med avstemning for beste navn.

– Geovitenskapelig fagutvalg

Utfall:

Ikke til stede.

– Helix

Utfall:

Hadde julebord før nytt̊ar. F̊att ny lesesal med biologi p̊a HøyTek og har
pynta den. Har hatt allmøte og f̊att nye styremedlemmer.

– Valens - kjemisk fagutvalg

Utfall:

Arrangert kræsjkurs og grøtkveld. Skal ha generalforsamling neste veke.
Skal ha paint and sip p̊a integrerbar.

– Linjeforeningen for fiskehelse og havbruk

Utfall:

Ikke til stede.
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– Lumen

Utfall:

Hatt kickoff med Curie. F̊att ny fungerende leder. Planlegger sosiale ting
som nytt̊arsbord. Er med i et pilotprosjekt, Studietid, hvor de f̊ar betalt for
å være med. Planlegger bedpress og Energikonferanse.

– Matematisk fagutvalg

Utfall:

Hatt litt problemer med lunsjrommet p̊a matematisk, men dette er ordnet
n̊a. Planlegger hyttetur og PiHappy er åpent i morgen.

– NANOS

Utfall:

Kjøpt soundboks som andre fagutvalg kan l̊ane om de vil. Planlegger hyt-
tetur.

– Neptun

Utfall:

Skal ha nytt̊arsball p̊a Integrerbar, planlegger Hemsedalstur, Cocktails and
Science og Bedpresser.

• Nexus

Utfall:

Mai Lin ble ny leder. G̊att Santa Lucia-tog der de delte ut Lussekatter
og varm drikke. Skal ha Kickoff-fest 3. februar. Fortsetter å planlegge
Vinterlekene og Midtsemesterfest.

• Integrerbar

Utfall:

Byttet leverandør fra Hansa til Lervig. Hadde softstart for styret uken før
offisiell åpning. Byttet økonomiansvarlig. Begynner å rekruttere nye frivillge
snart. Første quiz blir neste onsdag, samme dag som styremøte.

• Fakultetsstyrerep.

Utfall:

Intet å melde

20/22-23 Fadderstyret og velkomstuken
Diskusjonssak

Hensikt:

Vi har fortsatt ikke klart å f̊a skaffet et fulltallig fadderstyre. Vi har derfor
kommet p̊a andre m̊ater man kan f̊a til et fadderstyre p̊a, blant annet å ta
de fadderene som er ”ledere” for sine faddergrupper.
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Utfall:

RU-styret har vært i møte med studieseksjonen og fadderkoordinator sen-
tralt om fadderstyret og velkomstuken. Vi har per dags dato 2 stk som er
med i fadderstyret p̊a MatNat, der vi helst skulle hatt 12. Siden det blir
mindre arbeid for fadderstyret dette året, tenker vi at vi ikkje trenger fullt
s̊a mange. RU-styret skal i nytt møte i morgen hvor vi skal diskutere dette
videre med studieseksjonen.
Vi skal ha en SoMe kampanje med alle fakultetene hvor m̊alet er å rekruttere
flere frivillige. N̊ar denne kampanjen er i gang vil vi gjerne at fagutvalgene
bidrar med å promotere, meir info kommer n̊ar vi vet n̊ar denne starter,
Under er et infoskriv som forklarer litt om arbeidsoppgavene til fadderstyret
dersom det er noen som har lyst til å bli med.

Vedlegg 3: Infoskriv om fadderstyret

21/22-23 Medlemmer til Studiekvalitetskomité
Vedtakssak

Hensikt:

Fakultetet trenger to studentrepresentanter til Studiekvalitetskomitéen p̊a
fakultetet. Arbeider vil vare fra januar til mai/juni og vil bli honorert med
20 timer i lønnstrinn 35 per deltager. Mer informasjon om Studiekvalitet-
skomitéen finner dere i vedlegget under.

Utfall:

Nora Mo-Bjørkelund fra GFFU og Sondov Helle Haugen fra NANOS ble
valgt som de to studentrepresentantene.

22/22-23 Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak

Utfall:

http://ru.w.uib.no/files/2023/01/Oppgaver-fadderstyret-ved-MatNat.pdf
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Medlemskap i REKOM
Fikk orientert om at alle m̊a trykke skal p̊a FB-arrangementet til Kickoff
slik at vi har nok folk til Bryggen Nightclub og Heidis. Fikk ogs̊a hørt om
alle klarte å f̊a medlemskap i appen Nyx.
Valg av leder og nest-leder til Integrerbar.
Det kom inn et forslag fra Integrerbar om å endre tidspunktet for valg av
leder og nest-leder i Integrerbar, slik at det blir en lengre overføringsperiode.
Det vart foresl̊att at man gjør en statuttendring p̊a allmøtet fra å ha valg
p̊a RU-møtet etter allmøtet, til å ha valget p̊a selve allmøtet. Dette var alle
enige i, og vil bli tatt opp p̊a allmøtet.
Bordtennisbordet p̊a Integrerbar
Integrerbar vil gjerne finne et åpent areal p̊a MatNat hvor de kan sette
bordtennisbordet sitt slik at fleire f̊ar brukt det. Dette skal RU-styret ta
opp p̊a møtet med studieseksjonen i morgen 25.01.

23/22-23 Møtekritikk
Diskusjonssak

Utfall:

Sondov likte ikke at det var s̊a mye grønnsaker p̊a pizzaen, men det var
enkelte uenig om. Neste gang kan folk være flinke med å sende inn mat-
preferanser til Ruben i god tid før møtet :)
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