Dagsorden for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd
1. marts 2021 kl. 14.15 på Zoom
1) Formalia
1) Valg af referent
Signe Rhea Grau er referent
a ) Tilstedeværende
Peter, Emilie, Simon, Christoffer, Jens, Victor og Signe
3) Økonomi
a ) Generelt
Der sker ikke noget, da universitetet er lukket på grund af corona.
b ) Regnskab og revision
Regnskabet er klart til at blive sendt videre til revisorer
Christoffer vil gerne hjælpe med at lære den næste kasserer op. Det skulle ikke være
for besværligt at blive sat ind i.
4) Generalforsamling
a ) Afholdelse
Gabriella har forslået bingo til efter generalforsamling. Det kan vi nemt lave
online og finde nogen præmier til med sponsorer.
Måske Festministeriet kan komme med inden over til noget.
Vi har snakket om at fagrådet giver tilskud til at deltagende selv kan bestille
pizza. Det vil vi gerne kunne betale med Akademisk Rådsmidler, men det
skal bruges med EAN, som ville kræve at alle bestillinger kommer fra samme
pizzaria. Det virker ikke praktisk.
Det nemmeste for deltagerne ville være at de selv bestiller og så gives der et
tilskud. Vi laver så en formular som der udfyldes med information der skal
bruges til bogføring. Det største problem er nok hvor meget besvær det kan
give den nye kasserer.
Men vi tænker det er besværet værd, så fagrådet giver tilskud til pizza til
generalforsamlingen!
b ) Nye medlemmer
Aya, Katrine og Laura fra 2. årgang matematik gerne vil stille op.
Eskild som er med i institutrådet kunne være et godt bud. Sebastian som
stillede op sidste år, er også et muligt bud. Dem vil vi gerne opfordre til at
stille op.
c ) Vedtægter
Vedtægterne kan findes på https://imadafagraad.dk/om-os/vedtaegter/
Vi vil gerne præcisere §6.1 til at det skal være en skriftlig henvendelse så
"[..] Medlemmer kan opstille in absentia ved at rette henvendelse til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen. [..]"
ændres til
"[..] Medlemmer kan opstille in absentia ved at rette skriftlig henvendelse til
bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen. [..]"
5) Arrangementer
a ) Online brætspilsaften
Det kan være at brætspilsonsdag skal genoplives som en online brætspilsaften. Der skal bare reklameres for at mødes en aftenen om ugen, og så kan
de deltagende nok selv finde på spil.
Jens vil gerne sætte det i gang. Vi laver en kanal dedikeret til det på Discord.

6) Studiestart
a ) Event i studiestarten
Vi har ikke planlagt noget endnu. Det bliver nok den næste bestyrelses job.
7) Eventuelt
IMADA Kodeklub er blevet skudt i gang. Der er ikke hørt noget om nogen er gået i
gang. Lidt feedback fra bestyrelsen siger at det måske virker som en lidt uoverskuelig
opgave.
Signe Rhea Grau Kristensen

