Nyt fra Fagrådet
Sara Arklint

og stjæle. Vi vil en masse, for intet er
jo så inspirerende som en stor bunke
penge. Det skulle da lig være en endnu større bunke penge, så vi har planer
om at nde sponsorer. Vi vil allerhelst
have A. P. Møller til at sponsorere en
udbygning af S01 i form af en udestue
med ovenlys, men nu får vi se hvad der
sker.
Fagrådet har vist også andre
idéer. Ved Den Fællesmatematiske Julefrokost fx havde Fagrådets bestyrelse  bestående af næstformand Marta
Díaz, kasserer Niels Woo-Sang og formanden  i en lettere beruset tilstand
holdt et bestyrelsesmøde og besluttet
at Fagrådet måtte holde en julefrokost
når det blev forår. Så det var rent faktisk Fagrådet der k idéen til Den Fællesmatematiske Påskefrokost som blev
holdt i foråret. Vi holdt det bare skjult
at vi havde en nger med i spillet for
ikke at skræmme folk væk. For det er
de færreste der ved at Fagrådets møder
handler ligeså meget om kagespisning
og planlægning af so iale arrangementer som studenterpolitik.
(Ja, det sidste er ment som en opfordring: kom forbi S01 og få noget kage!)

Vi har planer. Masser af planer. For vi
har opdaget at Fagrådet har omtrent
6300 kroner. Det opdagede vi i vinters
da vi k ny bestyrelse og den nye  og
dermed pludseligt eksisterende  kasserer k adgang til Fagrådets konto hos
Forenede StudenterRåd.
Men inden jeg udbreder mig om alt
det gode vi har planer om at gøre, må
jeg hellere lige forklare hvad Fagrådet
er. Fællesmatematisk Fagråd er fagrådet for de studerende på IMF, men i
praksis er det desværre kun fagråd for
de matematikstuderende. Fagrådet virker som bindeled mellem de studerende
og de studenterrepræsentanter vi har i
studienævnet, så det er i fagrådet vi
diskuterer e.g. studieordninger og ændringer af kurser og eksamensformer.
Fagrådet tager dog også hånd om studenterkøkkenet 04.0.01 (køkkenet tidligere kendt som S01), og vi har fx planer om at få Matematikkantinen gjort
til rygefrit område.
Fagrådet har også planer om at gøre køkkenet S01 så lækkert at fysikerne
bliver grønne af misundelse. Vi vil have komfur og sofaer og male væggene,
og vi vil have sat en kortlæser op så
kun matematikere kan komme derind
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vi blev ædru, indså vi at en julefrokost om foråret er en påskefrokost
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