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Referat konstituerende MFU-møte 02.09.13 
 
Sted: Konferanserommet BB-bygget, Jonas Lies vei 91 
Tid: 16:15 
 
Innkalte: Anders Refsum Myhre (ARM), Andrea Melberg (AM), Andreas Dulsrud (AD), 
Eivind A Valestrand (EAV), Hai Nguyen (HN), John Georg Riisdal (JR), Kaisa Haugland 
(KH), Karl Erik Müller (KEM), Marianne Ask Torvik (MAT), Mariel Troland (MT), Nastasia 
Vieux (NV), Sindre August Horn (SAH), Solveig Benno Ski (SBS), Solveig Eithun (SE), 
Stian I Solumsmoen (SIS), Torbjørn Skistad Jeppesen (TSJ), Umael Khan (UK) 
MFU sitt styre for 2012-13 var også invitert med på møtet. Av disse møtte Fredrik Sandve 
Kilander (FSK). 
 
Frafall: AM, MAT, SE, SIS 
 
Sak 45/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Godkjent 
 
Sak 46/13 Velkommen 
• Leder ønsker alle velkommen, og oppfordrer til engasjement og hardt arbeid. Det er 

satt visse minimumskrav for å få attest (6/10 møter i utgangspunktet).  
 
Sak 47/13 Orientering:  
 47.1 Nytt fra avtroppende leder 
• Mange i fakultetetsadministrasjon har sluttet, blant annet fakultetsdirektør og leder 

for studieadministrasjonen. Det mangler også permanent leder for 
programutvalget for medisin, og det er ingen leder for prosjektgruppe som 
jobber videre med ny studieplan.  

  47.3 Nytt fra alle kull 
• Kull 13 har opplevd å få lite informasjon og IT problemer i forbindelse med oppstart. 

I tillegg mangler pensum lister, til tross for at dette skal i følge regelverket 
være på plass tidlig. Skal bli tatt opp med administrasjonen. 

 
Sak 48/13 Oversikt over MFU-representanter og tillitsvalgte for studieåret 
2013/14 
 
Nødvendige lister er sendt inn til administrasjon. 

 
Sak 49/13 Valg av verv 

• Leder: Eivind A Valestrand 
• Nestleder: Anders Refsum Myhre  
• Sekretær: Nastasia Vieux 
• Økonomiansvarlig: John Georg Riisdal 
• Informasjonsansvarlig: Mariel Troland 
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• Kaffemaskinansvarlig: Solveig Benno Ski 
• Preklinisk ansvarlig: Umael Khan 
• Haraldsplass ansvarlig: Torbjørn Skistad Jeppesen 
 
Sak 50/13 Valg av studentrepresentanter med vara til styrer og utvalg 

 
MOSU: Eivind A Valestrand 
PUM: Eivind A Valestrand, Anders Refsum Myhre og Andreas Dulsrud. Nastasia 
Vieux er vara 
 
Eksamens og undervisingsutvalg:  
 
K1: Andreas Dulsrund, Marianne Ask Torvik 
 
K2: Karl Erik Müller, Mariel Troland 
 
IGSM: Andrea Melberg, Hai Nguyen 
 
IBM: Umael Khan og Sindre August Horn 
 
Sak 51/13 Gjennomgang av årsplan 2013/2014 

 
Sak 52/13 Ryddeordning AHH 

• Man blir enig om at Medhum skal fortsette ryddeordningen fra i fjor, der de får 
betalt 6000,- for å påta seg ryddeansvaret. MFU har overordnet ansvar  

 
Sak 53/13 Kaffemaskin 

• Muligheten for å flytte kaffemaskinen til AHH diskuteres, men styret bestemmer seg 
for å heller markedsføre den bedre på kullene med undervisning på BBB. 

• Man har kjøpt inn to kapselmaskiner, men det trengs godkjenning fra 
eiendomsavdelingen. 

 
Sak 54/13 AMEE  

• Årets AMEE deltagere er svært fornøyde, og fikk rask og positiv respons fra 
fakultetet da de sendte inn sin oppsummering. (Oppsummeringen er også 
sendt til styret på mail). Fakultetet ønsker også nominere seg selv til den 
internasjonale ASPIRE prisen, for studentengasjement. Dette mye grunnet 
samarbeidet med MFU. Sammendrag av AMEE møtet vil bli sendt. 

 
 
Sak 55/13 Møteplan for høsten 2013 
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• Enighet om å ha møte første mandag i måneden, som før. Høsten 2013 blir 
datoene 7. oktober, 4. november og 2. desember kl 16:15. Innkalling og 
saksliste kommer på mail i forkant, alle oppfordres til å melde inn eventuelle 
saker i god tid. 

 
Sak 56/13 Planlegging av bli-kjent kveld 

• Tapaskveld 
• Man blir enig om å invitere det gamle styret 
 
Sak 57/13 Eventuelt 

• Uforutsigbare klinikkundervisinger: Det knyttes ulike forventninger til studentene 
om hva de skal kunne. Dette ser ut til å være et  problem på mange kull, og 
man blir enig om at det bør være faste retningslinjer. Dersom forelesere 
ønsker å kjøre eget prgram må de gi beskjed om dette på forhånd.  

• Makuleringsmaskin: Det er ikke behov for makuleringsmaskin, men det bør 
informeres om hvor papirdunkene ligger.  

• SP: Siste mandag hver måned. Hvert fakultet har sin representant. Søkere innenfor 
MFU oppfordres til å søke.  

• Noen studenter har gitt tilbakemelding på at lesesalene og toalettene på AHH 
burde vaskes bedre. Man blir enig om å gi beskjed til fakultetet.  

• Problem med for få/for korte pauser i paraklinisk blokk. Denne saken har blitt 
tatt opp regelmessig gjennom årene. Man bestemmer seg for å sende mail til 
emneansvarlig. 

• Valg av studentrepresentanter til prosjektgruppe og styringsgruppe for ny 
studieplan. På kort varsel har MFU fått i oppdrag å peke ut representanter til 
arbeidet med ny studieplan videre. I styringsgruppen ble KH og EAV 
representanter, mens SAH og MT er representanter i prosjektgruppen.  


