Møte i matematisk fagutvalg 06.03.2007
Innkalling og dagsorden: OK
Sak 1: Populærvitenskapelig foredrag med Dunders
Dunders ønsker å holde en foredragsserie. Arne har bedt om et møte med han. Øivind har lyst til å
være med. Avventer svar fra Dunders.
Sak 2: Nordisk studentkonkurranse i matematikk
Deltakerne må være studenter. Vi blir enige om å holde oss til reglene.
Mulige kandidater:
Erlen – Har blitt spurt og er i tenkeboksen
Ørjan på anvendt
Martin på statistikk
Torleif og Tor Harald på lavere grad
Henning med krøllete hestehale
Sak 3: The Great InterSciences Challenge!!!
Vi har fått forespørsel om vi ønsker å delta på quiz. Dato og tidspunkt er ikke bestemt, og i vet
heller ikke hvor mange som kan være på ett lag. Det ble diskutert om vi i fagutvalget skal stille som
lag, eller om vi skal hente inn folk utenfra for å toppe laget. Vi ble enige om å stille med lag fra
fagutvalget. Venter på mer informasjon.
Sak 4: Penger fra Hulen
Ingen husket å ta med penger. Vi får derfor sendt til oss et kontonummer hvor vi kan overføre
pengene.
Sak 5: Pidagen
Film alternativer:
Pi
Drowning by numbers
Numbers (finnes ingen episode hvor pi dukker opp)
Good Will Hunting
Det ble foreslått at deltakerne må kunne 20 desimaler av pi for å få bli med på feiringen. Vi
diskuterte også om vi skal servere gratis øl, men ble enige om å heller selge det.
Vi bestemte oss for følgende program:

Oppstart kl 2pi pm i aud. Pi
Filmen Pi
Pidesimal konkurranse; stopper når det bare er en deltaker igjen, premiering med pokal og tskjorte
Pizza, pils og piquiz
Pinata
Go opplæring
Pinataen lager vi på mandag kl 18:00.
Vi skal prøve å lete fram pimusikk.
Sak 6: Eventuelt
Arne opplyser om at alle kan svare på mail som kommer til fagutvalget. Men det er viktig at svaret
også blir sendt ut til fagutvalget så vi vet at noen har svart.

