
Astrofysisk fagutvalg

Referat fra møte 5. februar 2009 kl 1600

Referent: Håkon

Tilstede Paul, Jostein, Per Harald, Eirik, Håkon, Benedikte, Maren og Tony.

Sak 1: AFUs konto

Paul ble underrettet angående AFUs tidligere beslutning om å �ytte AFUs konto fra Post-
banken til Kultura Bank. Flyttingen er ikke foretatt og Paul leste et brev fra Kultura.
Avstemming om vi skulle stenge Postbankkontoen fullstendig: 5 for, ingen mot.

Sak 2: En aften med en astronom

Paul snakket om dette konseptet fra hans tidligere universitet i Kanada, det er et foredrag
fra en vitenskapelig ansatt eller stipendiat, som snakker om sin karriere og hva/hvorfor det
de studerer facinerer dem. Dette er ikke ment som en konkurrent til det allerede eksisterende
fredagskollokviet. Avstemming om vi skal starte med dette: 7 for, ingen mot.

Paul vil organisere dette. Det ble foreslått å �bleste� for dette også for yngre bachel-
orstudenter siden det kan være motiverende for dem. Som takk til foredragsholder ble det
foreslått en �aske vin til foredragsholderen.

Sak 3: Pro�esor-ka�e

Paul lurte på hva dette var for noe. Eirik orienterte. Siden dette ikke er AFU sitt ansvar ble
saken avsluttet.

Sak 4: Sosiale ideer

Observasjonskveld (best på høsten?)? Kikke på den kometen som kommer snart? Hjelpe til
med astroåret? London-tur? Tur til Teknisk Museum? Siste forslag mest aktuelt.

Sak 5: Flere bachelorstudenter

Siden Håkon og Benedikte ikke er bachelorstudenter til høsten, og er de eneste bachelorstu-
dentene i AFU må AFU satse hardere på rekruttering, både til AFU og til lesesalen. En av
statuttene til AFU sier også at styret må bestå av minst to bachelorstudenter.

Sak 6: Dugnad på kjøkkenet

Det ble bestemt at vi skal ha dugnad på kjøkkenet for å gjøre det rent og pent. Paul orga-
niserer. Tid blir 12. februar klokken ti på morgenen. Benedikte snakker med Nils angående
vaskesaker.
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Sak 7: Lesesto�

Paul foreslo at de på lesesalen tar med seg gamle blader som kan være av interesse og legger
de på kjøkkenet, slik at vi slipper å lese de sammen bladene hele tiden. Til dette trengs en
bladsamler. Det ble foreslått å snekre bokhyller på dugnad, til liten interesse.

Sak 8: Ny sekretær

Siden Maria trakk seg fra til stilling som sekretær og fra AFU, måtte en ny ska�es. Maren
foreslo seg selv, og ble enstemming valgt. Det ble foreslått at de som dro utenfor fylkesgrensen
sender kort til AFU slik at AFU får litt post lederen vår kan hente.

Sak 9: Lesesalsplasser

I henhold til AFUs statutter må alle bachelorstudenter på lesesalen søke om ny plass hvert
semester. Håkon og Benedikte orienterer de aktuelle studentene om saken. Søkefrist til det
nye søknadskjema er satt til 20 feb. Det skal legges ut beskjed på kurssiden til kvantefysikk-
kurset. Maren ordner dette med foreleser.

Sak 10: Svare-på-mail-ansvarlig

For å hindre at ingen eller alle svarer på mail som henvendes til fagutvalget ble Paul valgt
til ansvarlig for dette.

Sak 11: Bestemme møtetid

Ingenting ble fastlagt slik at Paul innkaller til neste møte når han synes det er en passe tid.

Finito! Møtet ble avsluttet kl 17.15.
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