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AFU’s medlemmer

• Eirik Berntsen, gud og fungerende webdesigner

• Håkon Skogesrud, nestleder og kreativitetskonsulent

• Thomas Golding, økonomi- og kaffeuansvarlig

• Maria Mouland, tasteknuser

• Iselin Bø, returpunker

• Stefano Pucci, bordtennissjef

• Ida Benedikte Amlie Hole, snik

• Erika Bø Pucci, bråkmaker

AFU har som oppgave å være studentenes organ ved ITA, både faglig og sosialt. Vi kan
gjennomføre emneevaluering, bringe videre ris og ros angående kurs eller andre faglige ting.
I tillegg lager fagutvalget av og til arrangementer, i et monn tilpasset tid og overskudd.
Dette semesteret:

Lesesalplasser

Fagutvalget har som oppgave å fordele 10 lesesalplasser på bachelornivå og 16 plasser på
masternivå i kjelleren.

Sosiale Arrangementer

Fagutvalget har arrangert filmkvelder, spillekvelder og holdt pub under pub-til-pub tur på
VB. I høst arrangerer vi også pingpongturnering. I tillegg har vi som oppgave å servere kake
og champagne til uteksaminerte masterstudenter.

Astronomiåret 2009

Andreas Jaunsen er ansatt på heltid for å koordinere det internasjonale astronomiåret i
Norge. Han og instituttet ønsker at AFU skal delta aktivt med inspill til og evnt. jobbe for
ham i forbindelse med det.
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HMS

HMSmann er Stefano Pucci

T-skjorter

Det var lenge en sak at vil skulle ha T-sjorter til instituttet. Vi har blitt lovet penger til
det, men fordi ingen hadde tid til eller interesse for å ta den jobben det var med å bestemme
trykk, bestille osv, ble saken bestemt henlagt.

Styrer og utvalg

• Studentrepresentanter i programrådene velges inn på generalforsamlingen. Disse har
vanligvis sittet i AFU, slik at fagutvalget har mulighet til å komme med inspill.

• Studentrepresentantene til instituttstyret ble etter ny praksis av året valgt på et eget
valgmøte. De vil sitte for et helt år fra og med nyttår.

• Studentrepresentanter i intervjukomiteene for ansettelser av professor og amanuensis.

De som sitter i dag er:

• Instituttstyret (ut 2008): Eirik Berntsen, vara: Maria Mouland

• Instituttstyret (ut 2008): Thomas Golding, vara: Iselin Bø

• Instituttstyret (2009): Maren Grindstad, vara: Håkon Skogesrud

• Instituttstyret (2009): Tony Ingebrigtsen, vara: Thomas Golding

• Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU): Stefano Pucci, vara: Eirik Berntsen

• Programrådet FAM: Håkon Skogesrud, vara: Benedikte Amlie Hole

• Programrådet master: Eirik Berntsen, vara: Thomas Golding

Websider

Vi har websider på adressen http://www.astro.uio.no/afu/ De skal være ganske oppdaterte
per dags dato.

Kjøkkenet

Vi avholder dugnad på kjøkkenet når basillene blir for nærgående. Kildesorterer papir, glass
og metall.
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Veien videre

• Julekalender

• T-skjorter?

• Observasjonstur til Harestua?

• Observasjonstur til sletta nedenfor Kjemi?

• Sosiale hendelser

• Internasjonale astronomiåret 2009

• HMS
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