
Nyt fra FagrådetSara ArklintVi har planer. Masser af planer. For vihar opdaget at Fagrådet har omtrent6 300 kroner. Det opdagede vi i vintersda vi �k ny bestyrelse og den nye � ogdermed pludseligt eksisterende � kas-serer �k adgang til Fagrådets konto hosForenede StudenterRåd.Men inden jeg udbreder mig om altdet gode vi har planer om at gøre, måjeg hellere lige forklare hvad Fagrådeter. Fællesmatematisk Fagråd er fagrå-det for de studerende på IMF, men ipraksis er det desværre kun fagråd forde matematikstuderende. Fagrådet vir-ker som bindeled mellem de studerendeog de studenterrepræsentanter vi har istudienævnet, så det er i fagrådet vidiskuterer e.g. studieordninger og æn-dringer af kurser og eksamensformer.Fagrådet tager dog også hånd om stu-denterkøkkenet 04.0.01 (køkkenet tidli-gere kendt som S01), og vi har fx pla-ner om at få Matematikkantinen gjorttil rygefrit område.Fagrådet har også planer om at gø-re køkkenet S01 så lækkert at fysikernebliver grønne1 af misundelse. Vi vil ha-ve komfur og sofaer og male væggene,og vi vil have sat en kortlæser op såkun matematikere kan komme derind

og stjæle. Vi vil en masse, for intet erjo så inspirerende som en stor bunkepenge. Det skulle da lig være en end-nu større bunke penge, så vi har planerom at �nde sponsorer. Vi vil allerhelsthave A. P. Møller til at sponsorere enudbygning af S01 i form af en udestuemed ovenlys, men nu får vi se hvad dersker.Fagrådet har vist også andreidéer. Ved Den Fællesmatematiske Ju-lefrokost fx havde Fagrådets bestyrel-se � bestående af næstformand MartaDíaz, kasserer Niels Woo-Sang og for-manden2 � i en lettere beruset tilstandholdt et bestyrelsesmøde og besluttetat Fagrådet måtte holde en julefrokostnår det blev forår. Så det var rent fak-tisk Fagrådet der �k idéen til Den Fæl-lesmatematiske Påskefrokost3 som blevholdt i foråret. Vi holdt det bare skjultat vi havde en �nger med i spillet forikke at skræmme folk væk. For det erde færreste der ved at Fagrådets møderhandler ligeså meget om kagespisningog planlægning af soiale arrangemen-ter som studenterpolitik.(Ja, det sidste er ment som en op-fordring: kom forbi S01 og få noget ka-ge!)1Især Frøen?2Det er mig3Da vi blev ædru, indså vi at en julefrokost om foråret er en påskefrokost13


