
FAMØSFAMØS
Fagrådet fortæller
Så er Det Fællesmatematiske Fagråd (blot kaldet Fagrådet) så

småt ved at være ordentligt i gang. I hvert nummer af Famøs
vil vi forsøge at komme med en lille status, der kan berette for
jer, hvad vi går og bruger tiden på, og hvad der ellers sker på
instituttet.
Først kan vi fortælle, at vi snarligst holder en generalforsamling.

Den slags skal til, før man kan få sig nogle vedtægter – og sådan
nogle er vi nødt til at have.
Udover at prøve at konstruere sådanne, går langt det meste af

vores tid med Studienævnsvalg. Som I forhåbentlig har opdaget,
skal der nemlig snart være valg til de nye Studienævn. Engang i
slutningen af november (mere præcist i starten af blok 2) vil I alle
sammen blive bedt om at stemme til en del udvalg – heriblandt
Studienævnet. Vi håber meget, at I vil bruge de 2 min. på at
smide en stemme. Inden da skal I nok få valglisterne at vide og
den slags. Det er desværre kun matematikere, der har stillet op.
Hvilket leder os hen til næste punkt: manglen på Mat-Øk’ere og
Aktuarer!
Vi vil så utroligt gerne have nogle Mat-Øk’ere og Aktuarer til

at dukke op til nogle møder. Vi vil jo gerne kunne snakke på alles
vegne, hvilket er lidt svært, når vi ikke ved, hvad I synes om ting.
Så kort fortalt, husk at stemme og husk at dukke op til vores

møder. Hvis I har ting, I vil have os til at deale med (eller hvis
I vil sættes på Fagrådets mailingliste (red.)), så send en mail til
fagraad@math.ku.dk!
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