
Forandringer vedtatt p̊a allmøte 26. mai 2010

Dette notatet lister forandringene til statuttene vedtatt p̊a allmøte 26. mai

2010.

1. Paragraf 2.4.a forandres fra ≪Valg til AFU skal avholdes i slutten av

hvert semester≫ til ≪Valg til AFU skal avholdes i begynnelsen av hvert

semester.≫

2. Siste setning i paragraf 2.4.b forandres fra ≪Det trer imidlertid ikke i kraft

før første møte i v̊arsemesteret.≫ til ≪Det trer imidlertid ikke i kraft før

første møte etter valg av nytt fagutvalg.≫
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INSTRUKS FOR ASTROFYSISK FAGUTVALG

1 FORMÅL

1. Astrofysisk Fagutvalg (AFU) skal søke å fremme studie- og arbeidsvil-
lkårene både faglig og sosialt for astronomistudenter ved Universitetet
i Oslo.

2. AFU skal arrangere møter, allmøter og fester i samsvar med 1 i den
grad behovet tilsier dette. Jmf. 4.

2 VALGORDNING

1. Valg til AFU skjer på generalforsamling. Alle registrerte studenter ved
det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet som har tilknytning til
astrofysisk fagmiljø har stemmerett og er dermed også valgbare til
AFU.

2. Ingen kan velges inn i AFU uten å være tilstede på generalforsamlingen,
med mindre skriftlig villighetserklæring foreligger.

3. Alle valg til AFU er bindende for en tid på ett år for nye medlemmer,
halvt år for de som har vært medlem tidligere.

4. (a) Valg til AFU skal avholdes i slutten av hvert semester.

(b) Det nye fagutvalget konstituerer seg så snart som mulig etter val-
get. Det trer imidlertid ikke i kraft før første møte i vårsemesteret.

5. Dersom et AFU-medlem pga. sykdom, reise, e.l. ikke kan fullbyrde sitt
verv har AFU fullmakt til å utnevne vara til overnevnt verv.

6. Generalforsamlingene skal kunngjøres ved oppslag med minst 14 dagers
varsel.

3 ALLMØTER

1. Foruten generalforsamling skal allmøter arrangeres ved saker av stor
prinsippiell betydning og/eller når AFU finner det nødvendig. Vil-
lkårene for stemmerett på allmøter er de samme som for generalfor-
samlinger. Jmf. 1.
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2. Allmøtet åpnes av leder i AFU, hvoretter man velger møteleder og
dagsorden godkjennes.

3. AFU står direkte ansvarlig overfor studentene gjennom allmøtet.

4. Allmøter skal kunngjøres ved oppslag med minst 7 dagers varsel.

4 REPRESENTASJON

1. (a) AFU er forpliktet til å skaffe kandidater til studentrepresentasjon
i de faste og midlertidige utvalg ved Institutt for Teoretisk Astro-
fysikk.

(b) Representanten(e) skal, hvis ikke skriftlig referat foreligger, ref-
erere fra møtet for medlemmer i AFU ved første ordinære anled-
ning.

5 ORGANISERING

1. AFU skal ha minst 5 medlemmer. Minst 2 av medlemmene bør være
laveregradstudenter.

2. På generalforsamling velges leder, nestleder, kasserer og sekretær.

3. Leder og nestleder skal stå for den daglige drift av AFU, bl.a. forberede
utvalgets møter.

4. (a) AFU-møter skal arrangeres etter behov.

(b) Leder, nestleder eller den leder utpeker skal lede utvalgets møter.

(c) Sakslisten for møtet skal vedtas før møtet kan påbegynnes.

(d) AFU er beslutningsdyktig med over halvparten av medlemmene
tilstede.

(e) Vedtak på møtet avgjøres ved simpelt flertall, dog har lederen ved
stemmelikhet anledning til å benytte dobbelt stemme.

(f) Vedtak av stor prinsippiell betydning skal legges fram for høring
og eventuell votering på allmøte.

5. (a) Det skal føres referat fra alle møter arrangert av fagutvalget.
En kopi av referatet skal henges opp på oppslagstavlen ved in-
ngangspartiet, de øvrige fordeles i henhold til 4.

(b) Et møte kan, av hensyn til personvernet eller andre årsaker, erk-
læres helt eller delvis lukket.

6. Ekstraordinært møte kan innkalles av ett fagutvalgsmedlem.
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7. Helt eller delvis fritak fra tillitsverv i fagutvalget innen valgperioden
kan bare innrømmes når sterke personlige grunner foreligger.

8. AFU kan ikke oppløse seg selv.

6 LEDERENS OPPGAVER

1. Lederen skal sammen med nestleder stå for den daglige drift av AFU.

2. Lederen skal daglig hente post i fagutvalgets posthylle og presentere
denne på førstkommende fagutvalgsmøte.

3. Ved ekstraordinære saker der tidsfristene er korte, skal lederen søke å
varsle medlemmene av AFU, evt. de representantene det særlig angår.

4. Lederen har ansvar for at det blir ført referat fra møte og at det blir
gjort tilgjengelig på nettsidene til AFU.

7 KASSERERENS OPPGAVER

1. Kasserer er til enhver tid ansvarlig for de økonomiske midlene AFU
disponerer.

8 INSTRUKSENDRINGER

1. Forandringer i denne instruks kan bare skje på allmøte. Dog kan 8 og
1 ikke endres.
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