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FMU-sak 01/2014
Oppfølging av Handlingsplan 2014
 Eureka (30. januar); ny stand, deltakere
Rita og Peter har ansvar for oppsett, gjennomføring og rydding av stand til Eureka. Stipendiatene
Sindre Bjørnøy, Linn Sofie Snipstad, Morten Stornes og Isha Savani deltar sammen med Rita og
Peter.
Roll up banner – som for første gang vil bli brukt på Eureka – er klar til produksjon. Det lages en på
norsk og en på engelsk, men følgende slagord: «Avslører naturens hemmeligheter og gir ligninger
liv» og «Nature’s Secrets – Yours to Discover». Begge banner får QR-kode som peker til IFYs
eksterne sider.
Peder klargjør brosjyrer som skal være en del av standen («Jeg – en teknisk fysiker?» og «Hjelp –
hva skal jeg bli? En biofysiker?»)
 Besøk fra Drammen vgs. 11. mars 2014 – program vedlagt
Program for besøket 11. mars vedtatt. En mangel i programmet (inkludere lunsj) vil bli lagt til av
Peder.
 Åpen dag 29. april 2014 – orientering om framdrift
Det er fortsatt ikke kommet bestilling fra Seksjon for rekruttering og opptak (NTNU
studieavdelingen) på program til Åpen dag. IFY vil stille hvis RO ønsker. Eventuelt hva IFY skal
bidra med behandles på neste møte.
 Status for TEDx
Ved TEDx event høsten 2014 har Peter skaffet IFY en slot. Tema er «The Unseen» og Peter og
Jacob tar ansvar for hvem som gir presentasjon på eventen.
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Peter har lagt inn ønske om egen fysikkevent for TEDx i 2015.
 Status for fjerning av gamle nettsider (web.phys.ntnu.no)
Gamle nettsider peker nå til gjeldene sider. Saken ansees som løst.
 Status for oppdatering av seksjonenes nettsider
Seksjon for teoretisk fysikk har sin side så å si klar og denne brukes som mal for resterende
seksjoner. Irene gjør dette i samarbeid med seksjonslederne.
 Status for NT-Facebook
Alle bør forsøke å være mer aktiv på NTs Facebookside. En ukentlig oppdatering ble foreslått og
vedtatt: Poste bilder og tema for instituttets Fredagskollokvium.
 Status for lagring av eksperimentelt utstyr til demonstrasjoner og formidling
Studentrepresentant MTFYMA (Simen) identifiserer hvor det resterende utstyret som kan brukes til
demonstrasjoner er og om C4-107 kan benyttes som lagrings- og demonstrasjonsrom.

Eventuelt
 Forespørsel om campusbesøk:
Berg vgs. (Oslo) ønsker å komme på besøk torsdag 6. mars. Jacob kontakter skolen for å høre hva
de ønsker i programmet. Peder gir beskjed til NT at vi tilbyr program.
(Etter møtet har det blitt endring i dag for besøket. Ny dag: 7. mars. Det viser seg at solceller
dekkes av annet institutt og tilbakemeldingen fra skolen er at de er åpen for det meste i
programmet. Jacob og Peder ser på program).
 Campusbesøksidene til NT-fakultetet trenger tekst og bilde fra IFY.
Følgende tekst sendes til fakultetet: "Vi kan tilby et innblikk i en fysikers hverdag - hva kan en
fysiker jobbe med og hva kan det brukes til?"
Peder ordner med bilde.
 IFYs intranettsider:
Det foreslås oppdatering og omstrukturering av IFYs bokmerker på Innsida. Noe informasjon ligger
lukket (og bør være lukket) og informasjon er lite søkbar. Foreslås å lage wikier. Hensikten er at det
skal bli lettere for ansatte å finne nødvendig informasjon, referat og skjema. Irene og Peder ser på
mulige løsninger.
Neste møte planlegges så fort bestilling om Åpen dag er kommet, mars/april.
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