Referat for fagrådsmøde i IMADAs fagråd
6. oktober kl 16.15 i Saunaen.
1) Valg af referent
Mads Krarup Larsen stiller friviligt op som referant
2) Godkendelse af referat fra mødet 8. september 2020
Referatet er godkendt fordi Mads var god referant sidst!
3) Forplejningsminister 4. november
Oliver har til dagens møde sørget for "Royal Mini Muffins, Stracciatella / Choko i en
stor mængde!
Til næste møde betaler akademisk råd for pizza (Til alle folk der læser referatet er
dette en god opfordring til at komme)
4) Nyt fra råd og nævn
a ) Studienævn
Det går den rigtige vej med studietid, færre forsinkede. Lav ledighed på
IMADA. Stort frafrald på IMADA som altid. Frafald er endnu slemmere
hvis man kigger på folk som melder sig ind på kandidaten, men aldrig møder
op.
Der søges en suppleant til at hjælpe Peter Bjørn.
b ) Undervisningsudvalg
Ingen repræsentanter, vi håber det går godt.
c ) Institutråd
Intet nyt siger Robert som ikke er her i dag.
d ) Arbejdsmiljøudvalg
Jens kigger på Simon, som forklarer hvad det går ud på (står i gamle referat).
Der er inviteret nye medlemmer til udvalget: Daniel Rasmussen og Peter
Madsen.
Der søges nye medlemmer da Simon og Gabriella begge to stopper til sommer.

Møde i September:
Martin Svensson snakker med teknisk service omkring ventilatorer på gangene og at kunne åbne vinduet i glasburet.
Dørene er altid låst så de har antal på hvor mange der møder op under
Corona.
5) Økonomi
a ) Sponsorat af SDU Gaming - 1500 kr.
IMADA deltager i esportsligaen. Normalt sponsorerer PROSA, men det har
de ikke styr på. Så Christoffer vil gerne have 1500 kr til hold-licens for 5 hold
af 300 kr.
Christoffer får ingen penge.
b ) Rune Hedelin har hentet øl og sodavand
Fortjener en klapsalve, dog er Odense Classic fortrukket når man går på
SDU.
6) Gennemgang af seneste aktiviteter
a ) Fagrådsmøde d. 8 september
Rigtig lækker pizza, mangel på førsteårsstuderende. Måske kan de lokkes med
til næste møde da der er pizza. For instuktorer og tutorer til at promovere
det.

7) Fremtidige arrangementer
a ) Studieforum
Peter vil gerne afholde studieforum
b ) Fagrådsmøde d. 4. november
Der vil være pizza.
8) Eventuelt
Jens vil opfordrer nye studerende til at stille op til bestyrelsen, selvom der er lang tid
til valg. Da der til næste valg er mange som stopper/er stoppet. Spørgsmål vedrørende
dette kan stilles til Jens.
Jens Hadberg

