Referat for bestyrelsesmøde i IMADAs fagråd
21. febrauar 2020
1) Formalia
a ) Valg af referent
Mads er referent
b ) Tilstedeværende
Christoffer, Jens, Bamse, Peter, Andreas og Mads. (Victor og Gabriella kommer senere)
2) Gennemgang af vedtægter
På vedtægterne står vores navn som at være "IMADAs Fagråd"selvom vi til daglig tale
siger "IMADA Fagråd". Vi vil gerne ændrer det til "IMADA Fagråd"
Der er lidt tvivl om hvad det indebærer at IMADA delvis vedtager en uddanelse. Vi
mener ikke at det er nok at et studium har et enkelt kursus ved IMADA.
Der er en lille fejl i §6.1, hvor kasserer ikke bliver betegnet som at være valgt.
Måske det skal være bestyrelsen der kan indkalde til fagrådsmøde, i stedet for kun
fagrådsformanden i §7.2-7.3. Det vil vi gerne have ændret.
3) Generalforsamling
Gabriella har styr på at få det booket. Der er lidt problemer med at de er langsomme
til at skrive tilbage fra Carlsberg. Buffeten er blevet en del dyrer ved Bowl’n’fun (100
kr → 169 kr). Hvis vi har brug for penge til det kan har vi mange steder at kunne
finde dem.
Vi skal selv have projekter, lærred, mikrofon og højtaler med ud. Gabriella regner med
at have bil så vi kan tage vores højtaler med. Udstyret prøver vi at sprøge teknisk
service om. Der er sendt en mail. Vi har en plan C, hvis de ikke vil låne os det.
Vi vil se om City Club vil give en øl efter generalforsamlingen. Der brude være mere
plads og der er pool, billiard og dart. Jens rigner.
a ) Charme offensiv
Jens vil tage ud til forelæsninger og reklamerer for generalforsamlingen og
det at være en del af bestyrelsen. Vi vil gøre de nye studernde opmærksomme
på hvad det er for noget arbejde vi laver i bestyrelsen.
b ) Plakat
Jens har lavet en fed plakat. Vi bestiller den i største (almindelige) størrelse.
4) Sodavandsordning
Folk vil gerne have listen opdateret.
Vi vil gerne afvikle stregerne, så folk overfører for hver drikkevare, hvor prisen så er en
krone højere. Det skal udmeldes til folk. Vi kan afvente med at tælle streger til senere.
Til at starte med tager vi bare sedlerne og erstatterne dem med en seddel som siger at
deres penge er i god behold og de kan sende en mail for at få pengene tilbage.
Det nuværende system er også forvirrende for nye studernde. Mange overfører alligevel
for hver enkelt drikkevare, hvilket koster lidt for os med nuværende priser.
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Det kan være at appen bare skal skrottes for det vil være meget vedligholdelse ved det
og ikke gøre meget for os eller meget for de studerende. Vi vil i hvert fald fremover gå
til MobilePay, måske appen kan tilføje noget senere, men det er ikke det endelige mål.
Muligvis vil vi kompenserer dem der har arbejdet på appen.
Opsummering: streger systemet suspenderes fra næste uge. På mandag sætter vi sedler
op der forklarer hvad der er sket og hvordan det nye system (MobilePay for hver
drikkevare) fungerer.
5) Forening for kvindelige datalogi studerende
Der er nogen kvindelige datalogi studerende der gerne vil lave en underforening for
IMADA fagråd. Foreningens formål vil være at fastholde de kvindelige studernde på
datalogi studiet.
Vi vil foreslå dem at de skal være for kvindelige IMADA studerende i stedet for kun
kvindelige datalogi studerende.
Vi vil gerne hjælpe dem i gange.
6) Velkommen tilbage til IMADA
Det var ikke en super success. Arrangementet kørte fint, bortset for at der var få
dommere.
Der dukkede dog ikke nok op. Datoen skal planlægges tidligere, endda til studiestart
så tutorer kan give det videre.
a ) Forslag til rebrand
Velkommen tilbage til IMADA i sin nuværende form fungere ikke. Man spiller
bare brætspil med dem man kender mens man venter på sandwich og måske
tager i byen bagefter med dem man kender. I stedet skal det være som
Velkommen tilbage til IMADA men for alle IMADA studerende, så får vi
rystede studerende sammen på både årgang og studie.
Det er på mange måder også godt at de yngre studerende bliver trygge med
de ældre studernde.
Så vi vil lave ’Velkommen til IMADA’ om til at have den form vi har lavet
til ’Velkommen tilbage til IMADA’ og måske holde det der er ’Velkommen
til IMADA’ i februar. Det kan være at informationen vi prøver at give til de
studernede i event-formen ’Velkommen tilbage til IMADA’ bliver tabt i hele
studiestarten.
Det må den nye studernede
Vi får meget god feedback på eventet og folk vil gerne kunne deltage igen.
7) Eventuelt
Vi skal gøre fagrådet endnu mere tydeligt. Vi skal skabe opmærksomhed på os selv til
førsteårsstuderendes forelæsninger. Så får vi også reklameret for vores arrangementer.
Apperater der sættes på kaffebordet skal have ledninger ført igennem det fine hul der
er lavet i bordet!
Vi mangler at få styr på om Netcompany vil give te sammen med kaffen. Der kommer
nok en ny plakat fra Netcompany for at de giver kaffe.
Vi vil gerne holde et overlæggelse møde med den nye bestyrelse med rigtig god portvin.
Mads Grau Kristensen
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