
Dagsorden for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd
23. November kl 18.00 hos Jens.
1) Formalia

a ) Valg af referent

Jens Hadberg

b ) Tilstedeværende

Gabriella, Victor, Christoffer, Signe, Simon, Emilie, Peter og Jens (hele ba-
duljen).

2) Valg på SDU opsamling

a ) Kandidater

Institutrådet: Andreas Abild, Robert Rasmus og Eskil Solvang
Studienævnet: Peter Bjørn (kandidat), Laura Nogel Jæger (suppleant)
Akademisk Råd: Ingen fra IMADA (men tre fra naturvidenskab)

3) Økonomi

a ) Generelt

Det står fint til. Vi har > 22.000 kroner. Der er senest brugt penge på
sodavand, øl og juleklip.

b ) Sodavandsordningen

Der bliver snart hentet øl og sodavand igen; det glæder vi os til :-)

c ) AR-midler

Vi har ca. 6.800 kroner ved akademisk råd, som forsvinder ved årets udgang.
Vi har besluttet os for at købe en ny sofa. Vi søger en vinkelsofa til minimum
fem personer. Den skal være i kunstlæder, så den er nem at tørre af.

4) Arrangementer

a ) Den Store Juleklipdyst

Der er begyndt at komme julepynt på IMADA, så det ligner indtil videre en
succes :-) Der mangler allerede strimler, så der skal købes flere. Der er gode
præmier, især efter PROSA har spyttet i kassen.

b ) IMADA studiestart

Der er lavet en gruppe med Rolf Fagerberg, Gabriella, Caroline og Asb-
jørn. Der arbejdes i denne gruppe på hvordan studiestarten kan forbedres i
IMADA-øjemed.
Der nævnes, at der er mange arrangementer fra CPK’s side, som gør det
svært for IMADA Fagråd at lokke nye studerende til arrangementer.
Der ønskes generelt ’et nyt perspektiv’ i studiestarten, hvor man i højere
grad er studerende på IMADA i stedet for at være studerende på Naturvi-
denskabeligt Fakultet.
Der nævnes, at ønskerne kan gælde for mere end blot IMADA. Derfor kan
det være interessant at snakke med andre fagråd/institutter, om de oplever
samme problemer.
En mulighed, der diskuteres, er at lave et weekendarrangement arrangeret af
IMADA Fagråd og Festministeriet i fællesskab som alternativ til NAT-turen.

5) Samarbejde med andre fagråd

Vi har kontaktet mat-øks fagråd. Et møde ligger i støbeskeen med henblik på vedva-
rende kommunikation.
Festministeriet snakker også med andre ’festministerier’ om fremadrettet samarbejde
med henblik på ’samfester’ udover de to faste IMADA-fester. Der tilføjes, at der med
fordel også kan reklameres hos andre fagråd for vores arrangementer som f.eks. På-
skepong.

1



6) Generelforsamling

a ) Afholdelse

Det bliver sikkert ikke fysisk :-( Vi overvejer, hvordan vi kan få folk til at
"dukke op". Der forslås, at man kan arrangere fremmøde i stamhold på uni
med eventuelt betalt forplejning.
Generalforsamlingen bliver afholdt d. 18. marts 2021, koste hvad det vil.

b ) Nye medlemmer

I næste perioder skal der mindst fem ny medlemmer til.

7) Eventuelt

Der er blevet henvist til døde links på vores hjemmeside. Derudover står der oplyst, at
studerende har 250 print, hvilket er en forældet oplysning. Vi har kun 125.

Der opfordres til, at de saunaansvarlige kontakter Teknisk Service angående udviddet
skraldespandsløsning til Saunaen.

Det daglige formandsarbejde overgår til næstformand Gabriella i samarbejde med Pe-
ter Bjørn. De kommer i fællesskab til at stå for kontakt@imadafagraad.dk.

Vi har evalueret arbejdsfordelingen i bestyrelsen. Vi er generelt tilfredse med at vi
fordeler arbejdsbyrden i officielle poster.

Mange studerende, ansatte m.m. sætter lighedstegn mellem IMADA Fagråds bestyrel-
se og IMADA Fagråd. På næste plakat kan der stå, at de otte mennesker er bestyrelsen.

Der skal skiftes en stikdåse Saunaen. Teknisk Service kontaktes af de saunaansvarlige.

Som det er nu, må studerende ikke bruge undervisningslokaler til eksamensforberedelse
pga. corona. Der arbejdes i samarbejde med institutlederen om at få det omstødt. Vi
krydser fingre.

Der samles af og til for mange mennesker i Saunaen. SoMe-ansvarlig vil stå for et
opslag med en påmindelse om at overholde gældende regler.

Jens Hadberg
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