Referat AFU 8. mars 2007
1. Innkalling og referat godkjent.
2. NKF avvikles neste helg, og det samme gjør generalforsamlinga. De har
bedt oss gi en presentasjon av årets begivenheter, om ikke i person, så
iallfall sende en presentasjon som NKFstyret selv kan presentere. Siden
ingen medlemmer av AFU har ytra ønske om å reise opp og presentere,
skal Glenn lage noe representativt som vi sender oppover. Få på lesesalen
kjenner arrangementet, derfor skal der henges opp plakater på lesesalen.
3. Ekstraordinær generalforsamling avholdes 12. april klokka 1800 etterfulgt av mulig filmkveld. Plakater kommer opp i løpet av uke 11.
4. LAMU. Vernerunda ble gjennomført formiddagen 8. mars. Alt annet avfall enn restavfall må vi selv ta ansvar for å kaste i riktige beholdere, da
dette ikke er en av oppgavene til vaskehjelpa. Forøvrig understreker vi at
hun gjør en utmerka jobb som vi er kjempefornøyd med. Dette skal Thale
presisere for Nils. I tillegg skal vi lage en rutine som forsikrer at nye lesere
leser og skriver under på HMS-rapport.
Det viser seg at instituttet ikke tar seg av studentenes reiseforsikring.
Imidlertid kan det være at de likevel betaler regninga indirekte dersom
man sender inn kvittering på betalt reiseforsikring. Vegard holder på med
å teste dette nå.
5. Karakterfordeling på master. Det virker som en stor andel av astromasterstudentene ikke får bedre enn C på oppgavene sine. Dette gjelder i
særlig grad dersom man sammelikner med karakterene oppnåd ved fysisk
institutt. Enten er astrostudentene dumme, fysikkstudentene smarte, eller
praktiseres andre karakterkrav ved andre institutt. Vi må finne ut mer om
dette, så vi kan ta det opp på instituttstyremøtet.
6. Eventuelt.
• Overskudd etter Harestuaturen, 1400 kroner. Disse foreslås brukt på
egenandel forsikring etter et uhell på turen eller stereosystem.
• Paraplysalget går treigt. Mer blesting iverksettes straks.
• Færre penger bevilga til stipendiatstillinger i år enn i fjor fordi institutt ved matnat har brukt øremerka stipendiatmidler til post. doc.
stillinger.
• Håndklær istedet for papir på kjøkkenet.
• Ny fast dag for møte blir torsdag.
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