Referat for bestyrelsesmøde i IMADAs fagråd
23. april 2020
1) Formalia
a ) Valg af referent
Grau er referent
b ) Tilstedeværende
Christoffer, Jens, Simon, Peter, Emilie, Victor, Gabriella og Mads Grau.
2) Ny bestyrelse
a ) Konstituering
Formand: Jens.
Kasserer: Christoffer.
Næstformand: Gabriella.
Sauna ansvarlige: Peter og Gabriella. Stå for at Saunaen er pæn og
nydelig. Står ikke for at gøre rent, men hvis der er noget specielt rod skal
det ordnes. Står også for at fjerne pant og hente sodavand/øl, de skal ikke
gøre det selv, ofte kan andre på IMADA gøre det. Der skal også være kaffe
og kaffefiltre.
SoMe ansvarlig: Simon. Står for at lukke folk ind i IMADA-students og
beskeder der kommer over Messenger.
Skabe ansvarlig: Emilie. Stå for at uddele skabene på IMADA gangen og
holde styr på hvem der har de forskellige skabe.
Mail ansvarlig: Jens vil læse mails og så dele dem ud til den resten af
bestyrelsen. Det gør ikke noget at der ikke kommer svar med det samme.
Det er ikke Jens’ plan at der skal kigges på mail hver dag, men i stedet 1-2
gange om ugen.
Fest ambassadør: Victor Bjornshauge. Mellemled mellem fagådets bestyrelse og IMADAs festministerie
IT ansvarlig: Grau. Sørger for at hjemmeside, mail og andre IT systemer
kører som de skal.
b ) Forventningsafstemning
Der forventes at alle i bestyrelsen tager del af bestyrelsens arbejde. Det
indebærer at have styr på de poster, som beskrevet i sidste punkt. Bestyrelsesmedlemmer skal være der til bestyrelsesmøder og meget gerne til fagrådsmøder, så vi er godt repræsenteret. Deltage i at arrangerer arrangermanter.
Og selvfølgelig også deltage i arrangementer.
Vi må meget gerne være gode til at svare eller reagerer på beskeder i gruppe
chatten, så man føler at folk har kigget på beskeder. Og spam ikke i gruppen,
så det er til at læse beskeder igennem uden at der er for meget pjat. Det ville
være godt at ikke klare alt over chatten, men vente til møder. Vi behøver
ikke at svare på mail med det samme, men måske bare svare på henvendelser
med at vi har set dem. Det skal selvfølgelig ikke altid være seriøst, der skal
også være plads til sjov i bestyrelsen.
c ) Mål for bestyrelsen
• Svar på mails
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• Faklen skal gives godt videre til den næste bestyrelse. Vi er fire der ikke
er på universitetet til næste bestyrelse.
• Synlighed. Arrangementer skal være synlige med plakater så alle ser
det og ikke kun dem der kommer til møder. Også gøre fagrådet mere
synligt, så der måske kommer flere til fagrådsmøder. Måske finde nogen
faste steder at hænge plakater og være bedre til at tage gamle ting ned,
så de ikke roder. Fagrådsmøderne skal reklameres bedre på Facebook,
så det er på IMADA - students og Fagrådets side. Sæt tutorerne mere i
gang til at reklamere.
• Inddrag folk uden for bestyrelsen til at holde arrangementer. Det også
sjovt at afholde arrangementerne og ved at inddrage flere kunne der være
større interesse for at være med i bestyrelsen til næste år
• Vær på forkant. Hurtigere udpege ansvarlige for arrangementer. Når
der er noget der skal være styr på (såsom arrangementer) så find en
ansvarlig med det samme. Få inddraget flere mennesker i udvalg ved
måske at melde det bredere ud end fagrådsmøder.
3) Gennemgang af spørgeskema
Yndlings Arrangementer er fredagshygge, hyttetur og generalforsamlingen 2019.
Der foreslås virksomhedsbesøg. Der laves allerede virksomhedbesøg af andre foreninger
på SDU såsom SDU Rio, måske vi skal være bedre til at formidle det videre. Der
ønskes: IMADA pubcrawl. Mere kreativ IMADA fredag der ikke bare er drinks, f.eks.
var første fredagshygge med beer pong. Arrangementer der måske bedre ryster årgange
og studieretninger sammen. Der har før været turneringer til Velkommen til IMADA
som gør at folk spiller med andre folk. Velkommen tilbage til IMADA bliver muligvis
også gjort til et arrangement for hele IMADA, i stedet for kun at være til førsteårs.
Spørgeskema besvarelserne synes at fagrådet er meget synligt. Plakaterne roses og der
ønskes indragelse af Data Science studerende.
Der foreslås noget alkohol smagning. Det vil vi gerne kigge på, i hvert fald noget
ølsmagning vil Grau gerne kigge på. Nogen online arrangementer i coronavirus tiderne
Der ønskes nyt fjernsyn og flere tavler. Der kigges på at Methods lab bliver inddelt
med tavler, hvis vi engang råder og det.
Fagrådet ønskes at inddrage andre studerende i store beslutninger. Der udpeges specifik
afskaffelsen af streger systemet.
4) Indeværende semester
a ) Næste fagrådsmøde
I følge vedtægterne skal vi afholde et fagrådsmøde i maj. Det bliver nok over
Zoom. Vi vil afholde onsdag, den 6. maj 16.15.
b ) Yderligere arrangementer
Der findes noget online beer vi kan afholde. Det er noget Marlene har prøvet
så vi kan spørge hende hvordan. Ellers er der gratis spil på nettet eller spil
såsom Jackbox Party pack. Vi vil gerne holde noget efter fagrådsmødet,
hvilket Grau og Christoffer gerne vil kigge på.
Der kommer til at være noget tilsvarende pizzamødet en gang senere i dette
semester.
Peter Madsen har foreslået en reunion party når vi engang kan mødes igen.
Han har en masse øl vi nok kan få.
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5) Næste semester
a ) Studiestart
Jens skal til et møde med CPK den 27. maj hvor der snakkes om de arrangementer som fagrådet er en del af. Det drejer sig blandt andet om Science
Rally, som vi har to poster til.
Vi har ikke nogen promo video og vi har ikke mulighed for lige at lave en.
b ) Velkommen til IMADA
Vi vil prøve at lægge det den 17. september. Vi vil nok holde det gamle
format, og ikke bruge Velkommen tilbage til IMADA formatet, da det er
bedst ikke at lægge det i weekenden som det ville kræve. Måske vi skal prøve
at holde noget, som folk kan være lidt blandet med til, f.eks. en turnering
med tilfældige hold. Sandwichesene skal nok komme lidt tidligere for folk
når at tage hjem før. Hele arrangementet kan nok være lidt kortere, ved at
vi tager på Sharks tidligere.
Gabriella er ansvarlig for arrangementet.
c ) Første fagrådsmøde
Vi holder det tirsdag den 8. september. Jens er tovholder.
d ) Fredagshygge/saunabar
Jens vil hellere kalde det Saunabar. Det vil vi holde mindst hvert semester.
e ) Oktoberfest
Victor er ansvarlig fra os. Det er et arrangement der holdes for hele naturvidenskab. Victor lover at det bliver større og bedre. Det afholdes af en lille
forening med medlemmer fra hele naturvidenskab.
f ) Juleklip
Fredag den 27. november. Emilie står for juleklip.
g ) Andre/nye
Pubcrawl og ølsmagning vil vi gerne afholde. Samt en eller anden form for
reunion party.
6) www.imadafagraad.dk
Det er en fin hjemmeside, men den er ikke blevet opdateret i laaaang tid. Det vigtigste
er referater og hvem der er i bestyrelsen. Dernæst ville det være godt med links til
andre steder man kan finde os.
Vi kunne også have noget information om festministeriet. Vi vil fjerne nyheder, for det
opdaterer vi ikke alligevel. Nye billeder kunne også være fint.
Grau kigger på at rydde op.
7) Tour de Chambre/Næste bestyrelsesmøde
Det går løs den XX. august. Det bestemmer vi med en Doodle, som Jens laver.
8) Eventuelt
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Husk at sende billede og id. Vi mangler et billede af Peter til hjemmesiden.
Vi har et Google Drev med masse af god information og vigtige dokumenter. Grau
giver folk adgang. Husk at bruge den når der afholdes arrangementer, der sikker meget
godt. Og skriv ting ind for at vi og fremtidige bestyrelser kan få gavn af den nyfundne
viden!
Mads Grau Kristensen
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