REFERAT FRA AFU-MOETE TORS. 23. OKT. 2008
Tilstede: Eirik, Thomas, Benedikte, Haakon og Maria.
Sak 1: Generalforsamling og valgmoete samtidig?
Det er innkalt til valgmoete for studenter 6.november i f.b.m. valg av nytt instituttstyre.
Er det en ide og avholde generalforsamling samtidig med dette?
Konklusjon: Nei, det blir for lite tid til raadighet, samt at vi vil ikke greie aa overholde
fristen for innkalling.
Det skal velges 4 medlemmer blant studentene til instituttstyret; 2 faste og 2 varaer.
Disse skal sitte i ett aar f.o.m. 1. januar 2009. Pr. i dag har ikke bachelorstudenter
stemmerett. AFU mener at valgreglene boer enders, slik at bachelorstudenter ogsaa
faar stemmerett.
Sak 2: Sosiale aktiviteter fremover
Vi pratet litt loest rundt dette. Teleskopkveld ble foreslaatt, og ble bestemt arrangert
etter jul. Tur til det gamle observatoriet ble ogsaa foreslaatt.
Vi besluttet aa arrangere en filmkveld fredag 14. november kl. 17.30, med servering av
pizza og snop. Benedikte lager en plakat med info, samt oppfordring til alle om aa komme
med forslag om film vi kan se. Det skal vaere en astro-relatert film. :)
Eventuelt:
-”Professorkaffe” - til orientering
Thomas orienterte: Hensikten med dette er aa faa professorer ned paa kjoekkenet i kjelleren for
sosialt samvaer en gang i uka. I den forbindelse skal det kjoepes inn en kaffemaskin. Thomas er
ansvarlig for renhold av denne. Krav til kaffemaskinen: Den maa vaere rask, og kunne lage mye
kaffe av gangen. Den maa ogsaa vaere lett aa vedlikeholde. En komite skal sjekke rundt og komme
opp med et par maskiner som moeter disse kravene. Resultatet legges frem for Lill, som saa
kjoeper inn en kaffemaskin. AFU bestemte at Thomas og Haakon er med i komiteen.
-Hva mener AFU om innkommet forslag om endring i instituttstyrets sammensetning?
Pr. i dag sitter det bl. a. 1 midlertidig vitenskapelig ansatt og 3 faste vitenskapelig ansatte i
instituttstyret. Det er fremmet et forslag om at dette endres til 2 midlertidig vitenskapelig ansatte og
2 faste vitenskapelige ansatte. AFU er for dette forslaget.
Maria Mouland,
referent

