
Referat fora bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd
22. marts kl 18.00 på Zoom
1) Formalia

a ) Valg af referent

Valgt Emilie Madsen

b ) Tilstedeværende

Peter Bjørn, Robert Rasmussen, Emilie Madsen, Aya Mølgaard, Thomas
Heissel, Sebastian Folkmann, Laura Jæger og Eskil solvang

2) Ny bestyrelse

a ) Konstituering

Valg af roller:
Formand - Peter
Kaserrer - Sebastian
Næstformand (Medhjælper til møder) - Eskil
Saunaansvarlige (Står for at saunaen er ren, der er kaffe/te fyldt op og nogen
fylder øl og sodavand op) - Laura og Thomas
SoMe-ansvarlig (gatekeeper for Facebook-grupper og svarer på beskeder til
IMADA fagråd på facebook) - Eskil
Skabsansvarlig (holde styr på IMADAS skabe) - Emilie
IT-ansvarlig (står for opretholdelse af hjemmeside, mail og andre IT-systemer)
- Robert
Eventkoordinator (hold styr på hvornår hvad sker, især: festministeriets
events og Peter Madsens events) - Emilie
Outreach-ambassadør (prøve at integrere matøk og nå ud til de nye elever)
- Aya

b ) Forventninger

- Man har styr på sine poster og hvis man ikke har at man spørger om hjælp.
- At bestyrelses medlemer er aktive i bestyrelsesmøder og prøver så vidt at
møde op til fagrådsmøder.
- At bestyrelses medlemer reager på beskeder / svarer på spørgsmål i Facebook-
chatten men også ingen spam i chatten.
- At medlemmer tager initiativ til at få arrangementer til at fungere.

c ) Mål for bestyrelsen

- At mindst 80% af emails bliver besvaret inden for 3 dage - Inddragelse af
personer uden for bestyrelsen til blandt andet arrangementer. Minimum 5
personer. - Gør fagrådet mere synligt. Hvem der er i bestyrelsen og at alle
studerende er medlem af IMADA Fagråd. - At få arrangementer planlagt
mere end en uge inden det bliver afholdt. - Arrangementer skal have en
tovholder fra bestyrelsen

3) Arrangementer

a ) Fagrådsmøde i april

Tidligere har vi haft dem om fredagen og den 9 april har Peter Madsen
IMADA talks, så en anden dag. Afholdes onsdag den 7. Eskil er tovholder.

b ) Online arrangementer

Gør noget mere for at få arangementer spredt. Måske prøve at gøre det en
fast dag. Robert vil prøve at tage kontakt til de andre der stillede op til
bestyrelsen som kunne hjælpe med at afholde spilaften. Eskil vil stå for de
første par spilaftener. Det kunne være en god ide at holde spilaftener på
Zoom i stedet for Discord, da ikke alle kender den platform, men alle kender
Zoom. Til spilaftener måske investere i jackbox party spil.
Eventuelt sætte en IMADA Minecraft server op. En fra Thomas hold hoster
minecraft servere. er der opbakning for det? Hvad koster det? Thomas vil
følge op på dette.
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4) App til sodavandsordning

House of Code kan sætte en app op for os hvor studerne bare skal swipe for en genstand
fra køleskabet. Så skal kassereren til sidst i måneden opkræve pengene. Dette lyder
som meget arbejde for kassereren, vi har også selv været tæt på en app af samme art
så hvis vi tager imod denne kunne vi godt komme til at træde nogen over tæerne.
Dette lyder ikke som en god ide da vi kan spørger æter istedet om deres streg system.
Emilie spørger hvordan stregsystemet fungere i æter? Hvor hårdt er det system for
kassereren?

5) Eventuelt

Må vi holde ryste-sammen arrangement i bestyrelsen nu hvor forsamlingsforbudet er
hævet til 10?
Tour de chambre i august!
Skal robert overtage discord fra Signe? Tage kontakt til Signe angånde dette.
Skal vi skrive en informerende mail om bestyrelsen til Peter Madsen og Martin Svens-
son? Det sørger Peter for bliver gjort

Peter Bjørn
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