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Referat MFU-møte 26.03.12 
 
Sted: Hjemme hos Ingrid Neteland, Nordre Grønnevollen 4 
Tid: 18:00 
 
Innkalte: Agnes Nystad (AN), Anette L. Hemsing (ALH), Arve Lægreid (AL), Bjørg Bakke 
(BB), Eivind Valestrand (EV), Elin Hoffmann Dahl (EHD), Ingrid Neteland (IN), Jenny 
Austrheim (JA), Jon Tore Leithaug (JL), John Georg Riisdal (JR), Jørn Henrik (JH), Kari-Elise 
Veddegjærde (KV), Maria Emhjellen Paulsen (MEP), Marianne Torvik (MT), Steffen Hovland 
(SH) 
 
 
Forfall: AL, AN, BB, JL, KV, SH 

 
Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 
Sak 26/12 Orienteringer 

26.1 Nytt fra nestleder 
Det skal være et dekanmøte 25.-26. april, hvor bl.a. NOLUB skal diskuteres. EV vil delta fra 
MFU. Se også e-post fra MT 8. april.  
 
  26.2 Nytt fra MOSU 
 
  26.3 Nytt fra kull 
Kull 11: 
Henriette Pisani Sundhagen er ny varatillitsvalgt på kull 11.  
 
  26.4 Nytt fra alle styrer 
PUM: 
- PUM ønsker å få innspill om vurdering- og undervisningsformer. Foreslått å legge dette 

under egen gruppe (se sak 30/12) 
- Det skal være et temamøte om læringsformer 18. apr. JA og MEP vil trolig delta.  
 
EUU IFI: 
- Temauke er omgjort til «leseuke» 
- Muntlige evalueringer fjernes 
 
IFI: 
Ønske om at en student kommer og holder et innlegg. Trolig kan IN holde dette (?) 
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Sak 27/12 Orientering fra Mental helse-gruppen 
- Før møtet hadde ~150 svart på trivselsundersøkelsen. Dette er for lite. Alle kull må 

derfor informeres om undersøkelsen en gang til.  
- Studentenes Psykiske Helsetjeneste(SPH) har sagt seg villig til å komme opp til MOF 

noen timer annen hver uke, og ønsker innspill om hvilke dag/tidspunkt som passer best. 
EDH tar kontakt med infosenteret for å undersøke mulighetene for bruk av lokale på BB-
bygget/HUS 

- SiB ønsker å starte med stressmestringskurs for medisinstudenter fra høsten (ett/flere 
kurs). De tar kontakt i mai angående utformingen av kurset når de setter opp sin 
timeplan for høstsemesteret. EDH undersøker muligheten for bruk av lokaler på 
HUS/LMS. 

- Prøveuken med avspenning i stillerommet fikk god tilbakemelding. EDH undersøker 
muligheten for å la en cd-spiller stå fast på rommet.  

 
 
Sak 28/12 Godkjenning av forslag til tildeling av ikke-studieplanfinansierte midler 
Forslaget ble godkjent slik det var, men til neste år bør det være et annet (høyere) krav til 
søknadene. Dette vil trolig løses ved å ha en søknadsmal som kan fylles ut (JR utformer 
denne).  
 
Sak 29/12 Budsjett MFU 2012 (vår og høst) 
Det ble ikke vedtatt noe budsjett på møtet, men budsjettet ble diskutert, og det vil trolig 
komme noen endringer i forhold til slik det var i fjor. Skal tas opp på neste møte. 
 
Sak 30/12 Planlegging av årsmøtet 
 
- Forslag om at årsmøtet avholdes som første møte i august.  
- Forslag til satsningsområder for MFU 2012/2013 er:  

1. Utveksling 
2. Arbeid med forbedring av studiekvalitet(studieplan, vurderings- og 

undervisningsformer etc.) 
3. Mental helse blant studentene.  

Det er ønskelig å få (minst) en gruppe for hvert av disse områdene. Gruppene bør også 
bestå av studenter utenfor MFU, og årsmøtet bør dermed benyttes til å rekruttere disse.   
 
- Økonomiansvarlig skal presentere økonomi (både eget og for skap/kaffemaskin) 
- Før årsmøtet bør en metodebok være klar. Denne bør inneholde bl.a. beskrivelser av de 

ulike vervene, forklaring av vanlige forkortelser som blir brukt (eks. PUM), 
satsningsområdene for MFU.  

- Årsplanen vil presenteres 
- Det vil avholdes valg til de ulike vervene 
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Sak 31/12 Eventuelt 
- MFU 
MFU bør være flinkere til å benytte representasjonen i alle instituttstyrene på MOF, spesielt 
der vi ønsker å endre noe. 
 
- Kontrakt med MedHum 
Ikke helt ferdig, men godt i gang. Det ble vedtatt under møtet at MFU går inn for en 50/50 
deling av leien hvis MedHum aksepterer dette. Sannsynligvis sak til neste MFU-møte.  
 
- Kaffemaskin 
Denne er nå igjen i drift. MEP skal undersøke mer opp mot HoC når det kommer til vasking, 
og de økonomiske konsekvensene det har hat at maskinen har vært ute av drift.   
 
- E-læring MOF 
MOF har satt av midler for tiltak innen e-læring som instituttene kan søke på 
(http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=263e8a32d465d385237df9a450c3cc1f). Hvis noen i MFU har 
forslag til slike tiltak, vil det trolig være lurt å gi beskjed til det instituttet det gjelder. 
 
- Vara til fakultetsstyremøte på Voss 10. – 11. april 
Det var ingen som meldte seg som vara til møtet.  

http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=263e8a32d465d385237df9a450c3cc1f

