REFERAT FRA MØTE I ASTROFYSISK FAGUTVALG (AFU)
TORS. 18. SEPTEMBER 2008
Tilstede: Eirik, Iselin, Stefano, Håkon, Benedikte, Thomas (fra sak 4) og Maria.
Sak 1: Bordtennismesterskap
AFU skal arrangere bordtennismesterskap for alle på instituttet som ønsker å
delta. Eirik og Stefano organiserer dette. Eirik sender ut mail til alle på
instituttet og informerer. “Cupsystem”.
Sak 2: AFUs nettsider er oppdatert!
Informasjonssak. Eirik har oppdatert nettsidene våre siden sist møte, og
oppfordrer alle til å ta en titt og komme med eventuelle innspill.
Sak 3: Møtefrekvens
Møtefrekvens fremover blir annenhver uke. Møtene vil bli avholdt i partallsuker,
men ingen fast ukedag er bestemt. Iselin og Stefano kom med ønske om å sette
møtetiden til kl. 13.15. istedenfor 12.15. som det har vært til nå. Dette tas til
etterretning.
Sak 4: Spillkveld mandag 22. september kl. 18.00
Informasjonsplakater om arrangementet er blitt hengt opp. Alle utvalgs
medlemmer skal invitere astrostudenter som sluttet før sommeren som de har
kontakt med. Bachelorstudentene i AFU prøver å spre budskapet om spillkvelden
til astrostudenter på sine kull.
Thomas er ansvarlig for å skaffe pizza og brus. Iselin tar med seg spill og
forbereder mafia. :)
Sak 5: Bytte av bank
Flertallet stemte for at vi flytter fra Postbanken til Cultura. Thomas tar seg av det
praktiske.
Sak 6: Tskjorter for instituttet
Det har vært mye prat og lite handling i denne saken i lang tid.
Etter en avstemning gikk AFU inn for å legge denne saken død.

Eventuelt
●

●

●

●

Ødelagt stumtjener på lesesalen
Stefano sjekker om den kan repareres.
Skjærefjøl til kjøkkenet i kjelleren
Skaffes av det første AFUmedlemmet som drar til Ikea (Maria).
Andre ting som må fikses i kjelleren
Eirik sender en mail til Nils om at vi trenger maskinrens og muligens et nytt filter
til oppvaskmaskinen, samt for å høre om noe kan bli gjort for å få TVen på
kjøkkenet til å virke.
“Professorkaffe”
Det snakkes om å begynne å arrangere ukentlig felles lunch i kjelleren for alle som
hører til ved instituttet. I den anledning kan det kjøpes inn en ny kaffemaskin, og
en person i AFU må være ansvarlig for renholdet av denne. Eirik tar på seg dette
ansvaret, men lager et system slik at vaskingen kan gå på rundgang blandt AFUs
medlemmer.

Referent: Maria Mouland

