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Referat MFU-møte 04.04.11 
 
Sted: Konferanserom BBB, 3. etg.  
Tid: 16:15 
 
Innkalte: Fridtjof Edland (FE), Hans-Ragnar Skogli (HRS), Solveig Mo (SM), Arve Lægreid 
(AL), Steffen Hovland (SH), Ashraf Pakzad (AP), Anette L. Hemsing (ALH), Maria 
Mellemstrand (MM), Eirik J. Tranvåg (EJT), Agnes Nystad (AN), John Georg Riisdal (JR), 
Trine Caspersen (TC), Cecilie Hatlenes (CH), Marianne Torvik (MT), Jenny Austrheim (JA) 
 
Forfall:  

AL, SH, ALH, AP 
 
Sak 22/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 
Sak 23/11 Orienteringer 
  23.1 Nytt fra leder  
- Fakultetet vil betale for at noen rydder på den store lesesalen. MiB har påtatt seg 

oppgaven og vil rydde to ganger i måneden. De vil få 1000 for dette. 
- Studenter som engasjerer seg i en studentorganisasjon kan spør om å få en attest 

underskrevet av visedekan og dekan som tegn på deres innsats.  
- Det er bevilget penger til å forbedre auditoriene. Forslag til hva som kan gjøres sendes til 

Kim Ove Hommen. 
- I forhold til oppussing av AHH er det nå satt av midler for å gjøre om vaktmesterbolig til 

studenthus.  
- Det skal komme bosspann til papiravfall på lesesalen. Skal også komme tralle til 

tallerkener etc. hvis kantine går med på dette.   
 
  23.2 Nytt fra MOSU 
- Økonomi, se sak 24/11 
-  
   23.3 Nytt fra kull 
 Kull 10: 
- Skal finne ut om det er grunnlag til å sende inn klage på eksamen i statistikk.  
 

Kull 09: 
- Kullet har gått til felles innkjøp av stetoskop fra Gymo 
 

Kull 08a: 
- Solveig Mo sender mail om problemer rundt timeplan i indremedisin.  
- Det er nå en obligatorisk terminprøve i indremedisin.  
 

  
  23.4 Nytt fra alle styrer 

PUM: 
- “Temauken” går over til å bli én dag for kull05a 
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Sak 24/11 Økonomi  
MFU innvilger alle søknader om støtte. Det er da igjen 10 000 som går til MFUs egen konto 
til bruk for AMEE e.l.  
 
Sak 25/11 Auditoriumsforbedringer 
Under “Nytt fra leder”, sak 23.1 
 
Sak 26/11 Infosenteret utformer mal til attest som visedekan og dekan underskriver 
Under “Nytt fra leder”, sak 23.1 
 
Sak 27/11 AHH utsatt til høst 2012 
Ferdigstillingen av AHH er utsatt minst til høsten 2012.  
 
Sak 28/11 Eventuelt 
- MFU bør lage et forslag til en fordelingsnøkkel som kan brukes til neste gang MOSU skal 

fordele midler ikke-studieplanfinansierte midler. F.eks. kan dette være at bevilgningen 
skal gis i forhold til antall studenter den vil gjelde. Denne saken tas opp på neste MFU-
møte (2.5.11) 


