Realistutvalget (RU)
Referat fra møte
Torsdag 30. mai 2013
Rom 1005, RFB, kl. 16.15
Tilstede:
- Realistutvalget: Livar Bergheim, Ellen Birgitte Folgerø, Martin Tran, Frode
Hoang (leder), Natalie Soltvedt
- Fagutvalget ved Institutt for Informatikk (FU-ii): Johan A. N. Rusvik
- Gullflaks (Petroleum-og prossesteknologi): Solveig Sundsdal
- Heliks (molekylærbiologi): Lorentze Hornnes
- Kjemisk fagutvalg: Stian L. Fjermestad
- Fagutvalget for fysikk og teknologi: Agnethe Seim Olsen,
- fakultetsrepresentant i Studentparlamentet (SP): Ingrid Hovland Holm
- Nanos (nanoteknologi): Simen Askeland
- MIRE (Fagutvalget for miljø og ressursfag): Eirik Gullesen
Frafall:
- Biologisk fagutvalg (BFU)
- Matematisk fagutvalg (MFU)
- Fagutvalg for integrert lektor- og adjunktutdanning (FIL)
- Linjeforeningen for fiskehelse og havbruksbiologi (LFFH)
- Geofysisk fagutvalg (GFFU)
- Fagutvalget for Geovitenskap (GFU)
Møteleder: Livar Bergheim
Referent: Ellen Birgitte Folgerø
Sak 1. RU-medlem i Næringslivutvalget ved
Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet (NUMN).
Martin orienterer om NUMN. Livar ble enstemmig vedtatt som RU sin
representant i styret til NUMN.
Sak 2. Lederopplæring
Martin orienterer om lederopplæring til tillitsvalgte. Forslag om ulike
kurs tilpasset stillingen til tillitsvalgte.
God tilbakemelding og RU følger opp saken.
Sak 3. Fadderuke og planer for semesteret
Livar orienterer. Han og Ellen Birgitte skal i møte med fadderstyret.
Formålet er å følge opp fadderstyret og synliggjøre RU.

Sak 4. Bruktboksalg og lynpresentasjoner
Livar orienterer. Interne organisasjoner skal før bruktboksalget få 2 min
til å presentere seg selv. Mat skal bli servert.
Sak 5. Læringsmiljø
Livar orienterer.
Sak 6. Studenttillitsvalg-kurs og rekruttering til
MatNat-studentdemokratiet
Livar og Natalie orienterer. RU følger opp saken og planlegging. Natalie
og Ellen Birgitte melder interesse til å delta i prosessen til å utforme
kurset i regi av Harald Åge Sæthre.
Tidspunkt for kurset ble satt til å være mest gunstig i oktober.
Sak 7. Orientering og småsaker
Livar orientere
i. Studentundersøking 2013
Det ble om orientert om fokusgruppeintervju som er i tillegg til
undersøkelsen sendt ut på e-post. Det er kommet ønske om 4
MatNat-studenter til dette.
Agnethe, Johan og Eirik melder interesse til å delta i
undersøkelsen for å kartlegge studenters tilfredshet med
læringsmiljø og studiekvalitet.
ii. Nasjonale verv i Norsk studentorganisasjon (NSO)
iii. Sikre kvaliteten på utdanning
iv.
v.
vi.
vii.

Emneevalueringen må følges opp
RU får org.nr
RU sin nettside er oppdatert
Arrangementkoordinering
SiB-hytten
Livar vil gi beskjed om andre hytter UiB har og hvordan man
booker dem.

Sak 8. Sosialt
Livar orienterer om planene for høsten som skal løfte det sosiale miljøet
på MatNat
Ref. EBF

