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Referat MFU-møte 05.03.12 
 
Sted: Konferanserom BB-bygget, Jonas Lies vei 91 
Tid: 16:15 
 
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: JL, KV, BB, AL, IN, JA, SH 

 
Sak 18/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 
Sak 19/12 Orienteringer 

19.1 Nytt fra leder  
 

  19.2 Nytt fra MOSU 
Tildeling av midler 2012 gjøres på MOSU-møte onsdag (7. mars). 
 
  19.3 Nytt fra kull 
Kull 11: 
- Ingeborg Holt har frasagt seg studieplassen, og fratrer derfor som varatillitsvalgt på kull 

11 og styremedlem i MFU. MEP organiserer valg av ny varatillitsvalgt på kull 11.  
- Det har på kullet vært mange klager på en foreleser. Dette er klager som også generelt 

går igjen i medisinstudiet, bl.a. hvordan PowerPoint-presentasjoner brukes i 
forelesningene. ALH starter på et «åpent» dokument (e.g. et google-dokument) som alle 
i styret kan delta i utformingen av. Dette sendes f.eks. til fakultetsstyret, for å synliggjøre 
hvordan studentene oppfatter forelesningskvaliteten. 

  
Kull 10: 
- EV har fremforhandlet avtale for kjøp av bl.a. stetoskop for alle på kullet via 

leverandøren GYMO, dette gjennomføres i løpet av mars. Fremforhandlingen gikk greit. 
For neste kull vil det trolig være en fordel å få mer informasjon om hva som er nødvendig 
å kjøpe, f.eks. at det ikke er mye poeng i å kjøpe et dyrere stetoskop enn det som i 
denne avtalen var det billigste (Littmann Classic II S.E.).  

 
Kull 06a/b: 
- Temauken har blitt omgjort til en «leseuke» for både a- og b-kull.  
  
  19.4 Nytt fra alle styrer 
EUU IBM:  
- Dette styret har tilsynelatende vært avviklet. Følges opp av MEP og AN.   
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Sak 20/12 Nytt fra Mental helse-gruppen 
Første møte gjennomført 23. februar. Gruppen kom her frem til en del punkter over hva den 
skal arbeide for. På lengre sikt er målet å gjøre MOF i Bergen til et foregangsfakultet når det 
kommer til mental helse.  
 
Sak 21/12 Tildelingsmøte 
AN, EHD og JR står for videre tildeling av midler fra MOSU-møtet 7. mars. Dette må deretter 
godkjennes av styret, skjer trolig ved neste MFU-møte (26. mars).  
 
Sak 22/12 Årsmøte 13. mars 
Det blir ikke årsmøte 13. mars. Dette flyttes nærmere semesterslutt for å ha bedre tid til 
organisering. Det er ønskelig at neste MFU-møte (26. mars) brukes til planlegging av 
årsmøtet.  
 
Sak 23/12 Oppsummering fagkritisk dag 
Fagkritisk dag ble en suksess. IN og MT skriver en rapport om gjennomføringen, og 
fremlegger denne for styret.  
 
Sak 24/12 Eventuelt 
- Kaffemaskin 

Det har vært en del problemer rundt maskinen, f.eks. har rett type kaffe enda ikke vært 
levert. AN skal ta dette opp med HoC.  
 

- Sammenslåing av institutter 
Forslag legges frem i juli, ferdig forslag desember 2012. 

 
- AMEE 

MFU ønsker å sende seks personer til AMEE-konferansen høsten 2012. For at deltakere 
skal ha tid til å forberede seg til konferansen sendes det ut invitasjon til alle 
medisinstudenter på MOF nå i mars. Søknader fra medlemmer i MFU eller andre 
relevante studentorganisasjoner (e.g. ferdighetssenteret, NMF), skal prioriteres.  

 
 
 
 
 
 


