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Tirsdag 20. september 2011

Signatur:

Marianne Daae

Sak 1)

Presentasjon av Cecilie Granerud
Ny student i formidlingsutvalget

Sak 2)

Status Researcher’s Night 2011
Vi har to stand klar, bevegelsessensorer i idrett og i teknologi. Hopping nede
i U3 og fokus på teknologi i U1. Irene Aspli kommer ned og sørger for at vi
får media-oppslag

Sak 3)

Jentedagen
Totalt 75 jenter fra 14:45 til 16:45, skal deles inn i 3 grupper (25 elever) som
gjør at vi får ca. 30-40 minutt på 25 elever. Vi ønsker å dele denne gruppen i
2. Jacob viser quiz ++ fra teoretisk fysikk, og Marit Sletmoen fra biofysikk
tar del 2. Dette betyr at vi må repetere hver del 6 ganger, og at hver del tar
ca. 15 minutt. Ansvarlige for jentedagen sørger for at gruppene blir ledet
rundt. De som er med, blir invitert på middag på kvelden.

Sak 4)

Åpen dag
Vi fikk en sen forespørsel om å delta på Åpen dag under UKA. Vi
konkluderte med at dette ikke er det viktigste arrangementet for fysikk og
velger å droppe deltagelse.

Sak 5)

Videreformidling av fysikkoppslag
Problem at Adressa kun kjører noen saker i papirutgave. Vi har ikke løyve til
å publisere denne på vårt nett. Løsning er å skrive referat (Irene). I tillegg har
Irene sagt seg villig til å ta ansvar for oppdatering av en tavle hvor vi kan
henge opp papirutgaven. Fysikk vil da evt. abonnere/kjøpe papirutgaven. Vi
må kjøpe inn en slik tavle. Forslag på å henge opp i administrasjon (lokalt for
fysikere) eller i første etasje (hele Gløs kan få mulighet til å se hvor flinke
fysikk er).

Sak 6)

Insentivmidler for forskning
Fakultetet har bestemt at populærvitenskapelig aktivitet som gir uttelling i
Christin skal belønnes – de har satt av 500 kkr til fordeling. Vi diskuterte om
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noe kunne gjøres for å oppmuntre til mer arbeid av dette slaget, men kom
ikke fram til noen gode ideer.
Sak 7)

Utstilling fra Verdensrommet
Jonas Persson har kommet med forslag om at vi skal få satt opp en
permanent utstilling med bilder fra verdensrommet i Realfagbygget. Randi
snakker med Jonas for å sjekke ut evt. kostnader og muligheter for steder å få
satt opp en slik utstilling.

