
Referat for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd
28. oktober kl 19.00 på Zoom.
1) Formalia

a ) Valg af referent

Signe

b ) Tilstedeværende

Jens, Simon, Emilie, Peter, Gabriella og Signe

2) Valg på SDU

a ) Akademisk råd - 3 studerende fra NAT

Står for forhold på fakultetet. Har også kommunikation med rektor. Vi har
umiddelbart ikke brug for en repræsentant. Vi har tidligere haft problemer
med adgang til akademisk rådsmidler (45.000 kr som vi deler mellem fagrå-
dene) som skulle være løst nu.

b ) Institutrådet - 3 studerende fra IMADA

Malene, Robert og Andreas sidder i det lige nu. Robert vil gerne genopstille.
Andreas vil også gerne, men slutter uddannelse om et år.
Det er et råd med ansatte fra IMADA og Martin Svenson.
Peter kender nogen han kan spørge.

c ) Studienævnet - op til 5 studerende fra NAT

En repræsentant fra hvert institut. Peter forsætter og han af fundet en sup-
pleant, Laura som er i gang med tredje semester.

Del opslag som vi har fået for akedemisk råd. Og vi laver selv et opslag for institutrådet
på IMADA students og som kan deles af tutorer. Samt opfordre til det til næste
Fagrådsmøde.

3) Fagrådets arbejde og fremtid under corona

Det har været svært for bestyrelsen at lave det arbjde vi ville, da vi kun har været
mens der har været pandemi.
a ) Fagrådsmøder

Næste møde (3. november) skal være over Zoom pga. restriktioner. Vi vil
gerne reklamerer meget for det så der kommer nogen. Meget på Facebook
og gerne fra instuktorer.
Vi vil gerne holde noget hygge efter. Der forslås Among Us og draw.io. Det
arbejder Emilie på. Vi regner med et kort møde, så det bliver nok hygge fra
klokken 17.
Vi kan se hvordan det går og så gentage det i december hvis det er går godt.

b ) Den næste bestyrelse

Jens, Simon og Gabriella stopper til næste periode da de stopper på IMADA.
Christoffer og Signe stopper også. Peter og Emilie fortsætter.
Vi kommer til at mangle 5 poster, inklusiv formand og kasserer. Peter er
åben for at tage formandsposten. Formandposten behøver ikke at være me-
get mere arbejde, da man kan (og nok burde) uddelegere arbejde til andre
bestyrelsesmedlemmer.
Der har været flere første- og andenårsstuderende har udtrykt interresse for
at blive del af bestyrelsen og endda en som gerne ville være kasserer. Vi
prøver at opsøge dem og spørge dem om de stadig er interresseret. Vi skal
også generelt ud gerne til forlæsninger hvis muligt.
Ville være meget godt med en Mat-øk’er. De har deres egen bestyrelse, som
vi måske skal prøve at snakke med. Vi er nysgerrige om det måske ville være
bedre for dem at være under IMADA fagråd.
Prik gerne til studerende som virker meget aktive på IMADA.
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c ) Julepynt

Vi kan desværre ikke afholde arrangementet pga restriktioner. Vi vil dog ger-
ne få pyntet op på IMADA. Emilie står for at få hængt det vi har i kælderen
op. Studerende må meget gerne komme og hænge noget op hjemmefra.
Vi vil gerne holde julepynt konkurrencer. Nogen kategorier (såsom sjovest,
flotteste, IMADAst) som der kan konkurrerers i. Tre kategorier med præmier
på 300 kr stykket (biografbilleter bliver forslået). Det skal laves hjemmefra og
være færdig til starten af december så det kan være oppe i løbet af juleferien.
Vi kan lave et album på IMADA students som folk kan lægge billeder op af
deres pynt til IMADA. Emilie er tovholder.
Jens laver en plakat
Vi starter den 16. november og slutter mandag den 7. december. Præmier
uddeles den 11. december

4) Eventuelt

Der kommer snart til at mangle kaffe og der er ønsker om te blade som Peter sender
til Gabriella.
Bestyrelsen skal i biografen med PROSA. Vi ved dog ikke hvilken film, eftersom at den
nye James Bond blev udskudt.

Signe Rhea Grau Kristensen
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