
Dagsorden for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
5. marts kl 14.15 på Zoom:
https://syddanskuni.zoom.us/j/64628645542

1) Valg af referent

Jonas Bamse Andersen

2) Nyt fra råd og nævn

a ) Studienævn

Peter Bjørn. Ikke så meget nyt. Ift. Corona, eksamen, dispensationer: Der
kommer ikke noget generelt ud. Alt bliver behandlet individuelt.
For rene matematikere, introduktion til programmering bliver skiftet ud med
videnskabelig programmering, ligesom anvendte har.

b ) Undervisningsudvalg

Ingen repræsentanter til stede. Intet nyt.

c ) Institutråd

Intet nyt.

d ) Arbejdsmiljøudvalg

Ingen repræsentanter. Intet nyt.

3) Gennemgang af seneste aktiviteter

a ) Virtuel fredagsbar efter fagrådsmøde

Generelt en success. Jens roser sin egen kahoot, andre synes også den var
god.

4) Fremtidige arrangementer

a ) Generalforsamling (GF) torsdag d. 18. marts

Online. Bestyrelsen har snakket om at give pizza til de der kommer med til
GF. Fagrådet sponsorerer op til 100 kr til pizza. Gem kvitteringen. Der vil
blive udsendt en formular, hvor man indsender kvitteringen sammen med
navn og konto-oplysninger, og så bliver pengene refunderet.
Der er 50 pladser til GF (pizza), og derfor anmoder bestyrelsen om 5000kr
til formålet. Det er tilladt enstemmigt.
Det er endnu ikke besluttet præcis, hvordan tilmelding skal foregå.
Valg af bestyrelse: Der må gerne være flere der stiller op. Overvej det selv,
eller opfordr din ven til det. Man kan stille op på dagen. Hvis man vil stille
op in absentia (fordi man ikke kan være med til mødet), skal man melde det
skriftligt til bestyrelsen 8 dage i forvejen. (onsdag 10. marts). Stiller man op
kan det være en god ide at have tænkt over, hvad man vil sige, i tilfælde af
et kampvalg.
Vedtægtsændringer: Vedtægter kan findes på hjemmesiden. Har man æn-
dringer skal det meldes skriftligt til bestyrelsen 8 dage i forvejen. Skriv gerne
hvilken vedtægt der skal ændres eller tilføjes.
Efter GF, BINGO: Enten bestyrelsen eller fagrådet. Der vil blive søgt om
sponsorater fra f.eks. Prosa, så der forhåbentlig er nogle fede præmier.

b ) Online spilaften

Jens: Online. Det bliver på discord. Første gang på tirsdag (d. 9. marts)omkring
kl 19. Folk mødes og finder ud af hvad man har lyst til at spille.

c ) Virtuel fredagsbar om lidt

Lige om lidt.

d ) Fra syddanske studerende, online arrangementer
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https://syddanskuni.zoom.us/j/64628645542


Jonanne Nielsen: "SDU løber sammen"og "Tirsdags yoga". Hun hører også
gerne om flere forslag til arrangementer man kan lave for alle SDU stude-
rende.

5) Eventuelt

Intet.

Peter Bjørn
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