Referat for møde i IMADAs fagråd
3. marts kl 16.15 i fagrådslokalet.
1) Valg af referent
Mads er referent
2) Godkendelse af referat fra mødet 11. februar 2020
Speciale studerende brokkede sig over larm på gangen og derfor kommer der ikke flere
tavler på gangen. En stavefejl i et navn til ansættelsesudvalget.
Godkendt med forbehold.
3) Forplejningsminister
Der er blevet tabt en kage, men den har ikke taget større skade. Tak til Jens for kage
Der forventes at blive indkaldt til fagrådsmøde den 14. april næste gang. Jens vil være
forplejningsminister igen.
4) Nyt fra råd og nævn
a ) Studienævn
Der er lidt brok over at der bliver brugt meget tid på evaluering af kursuser.
Der bliver arbejdet på en ny procedure til kursus evalueringer.
Ud af de 10 ordinære eksamener der var flest der udblev til var 9 af dem
IMADA kursuser, men det skyldes nogen der ikke var studieaktive.
b ) Undervisningsudvalg
Der er blevet kigget på kursusevalueringer og handlingsplaner. Husk at deltage i de evalueringer I kan være med til, så undervisere kan få en bedre ide
om hvad de gør godt og dårligt.
Der arbejdes på uddannelsesberetningen som skal give et indblik i hvordan
det går med undervisningen på IMADA.
Vi kommer til at mangle en datalogi repræsentant til sommer.
c ) Institutråd
Først møde igen på fredag
d ) Arbejdsmiljøudvalg
Intet møde siden sidst; der er møde igen til juni.
5) Økonomi
a ) Status for sodavandsordningen
Sodavandsordningen i form af streger og lister er blevet elimineret.
Dette blev allerede snakket om i bestyrelsesmøde i december, men var ikke
blevet taget op i fagrådsmødet i februar. Dette var måske noget som skulle
være blevet taget op.
Listerne er blevet fjernet fordi det gør det simplere adminstartivt (der skal
ikke tælles streger). Det er også nemmere for gæster, da det var noget man
skal sætte sig ind i. Mange nye studerende brugte det heller ikke korrekt.
Det kommer nok også til at tage noget tid endnu før der kommmer nogen
app og det er muligt at det ikke kommer til at ske.
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6) Gennemgang af seneste aktiviteter
a ) Velkommen tilbage til IMADA 15. februar
En deltager synes at det var hyggeligt og at det var en god måde at lærer de
andre studerende at kende. Der skulle måske reklameres mere med pizza og
så var der nok mange der var taget på ferie i uge 7. Måske det skal flyttes
længere ind i semesteret. Folk er måske heller ikke så interesseret efter et
semester med mange arrangementer med tutorerne.
Arrangementer blev hørt fra Facebook grupper for holdene og instruktorer.
Måske fagrådet skal have adgang til disse grupper, hvilket måske kan arrengeres til studieforum.
b ) Fredagshygge 28. februar
Det var hyggeligt og labre lavre var gode. Der blev drukket omkring 250
cocktails og 250 øl. Der var måske et underskud på omkring 200 kr da der
var blevet købt nyt udstyr.
Det var fedt at der skiftende bartendere, og der er blevet udtrykt af flere at
de også gerne vil hjælpe til.
7) Fremtidige arrangementer
a ) Generalforsamling 12. marts
Deadline for tilmelding er omkring den 9. marts.
Der skal vælges en ny bestyrelse, måske ændre lidt i vedtægterne (forslag
skal indsendes senest i morgen!). Derefter er der buffet før der skal bowles.
Hvis man har lyst tager vi videre på City Club som giver en gratis øl.
b ) Påskepong 3. april
Endnu større, endnu bedre og endnu vildere end sidste gang. Der kommer
dommere udenfor. Der loves (næsten) ingen ventetid. Der kommer mere information i løbet af marts.
c ) Institutdysten 7. maj
Mads Kraarup er vores instistutsmanager.
Disciplinerne er (stjålet fra deres Facebook arrangement):
•
•
•
•
•
•
•
•

Sæbekasseræs
Fodbold
Volley
Dodgeball
Kongespil
Quiz
Tovtrækning
JOKERDYSTEN - som offentliggøres inden længe!

Det er et heltdagsarrengement som handler om at dyste og måske drikke
lidt. Måske mest om at feste. Vi har en tradition på IMADA med at mødes
til morgenmad. Træk dine venner med det bliver mega hyggeligt. Man skal
ikke dyste for at deltage.
8) Eventuelt
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Det ville være mega dejligt hvis nogen med en bil vil tage noget af vores pant. Sækkene
skal bare afleveres ved en station i Hjallelse, så det er ikke mega besværligt.
Der var en panini maker i Saunaen som nu er gået i stykker. Man kan købe en billigt
i Netto, hvilket Fagrådet gerne vil betale for. Der er nok kommet en ny i morgen.
Den 15. marts kommer der en workshop i sammenhæng med FNs verdensmål, i sammenhæng med at SDU har lavet en pulje til projekter der handler om FNs verdensmål.
Mads Grau Kristensen
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