
Dagsorden for fagrådsmøde i IMADA fagråd
8. september kl 16.15 i U180.
1) Valg af referent

Mads Krarup Larsen har stillet op, og vandt ved enstemmighed

2) Godkendelse af referat fra mødet d. 6. maj 2020

Godkendt ved stilhed

3) Præsentation af IMADA Fagråd

IMADA fagråd er en forening for alle IMADA-studerende. Målet er at skabe et godt
studiemiljø, både socialt og fagligt. Bestyrelsen står bla for arrangementer. Jens er
formand for bestyrelsen. God "lad være med at skabe dig"pun fra Robert. Rasmus
tilbyder et TV, bestyrelsen vil ikke have det men Robert vil gerne. Mat-ØK må gerne
være med til arrangementer og andet - de er nemlig også medlemmer af IMADA Fagråd!

4) Forplejningsminister

Næste møde er d. 6 Oktober, Oliver står for kage.

5) Nyt fra råd og nævn

a ) Studienævn

Står for merit, dispensation, dumpeprocenter mm.
Siden sidst har der været to møder. Meget vigtig nyhed. Anvendt matematik
og matematik var to forskellige profiler på samme studie. Det er nu muligt
at skifte mellem de to studier.
Online undervisning efter sommerferien.
Kursusbeskrivelse burde være oprettet og fejlrettet.
Tidligere i foråret 2019, var der store udeblivelser. 9/10 af dem med mest
udeblivelse var fra IMADA. efteråret var det kun 2/10.
Online undervisning er blevet evalueret og forhåbentlig forbedret. Der bliver
opfordret til at blive hjemme, men det er ikke et krav.
Der skulle have været et nyt fag på kandidaten i datalogi, som var en studi-
estartsprøve der krævede fysisk fremmøde.

Der er god frokost med hvis du stiller op.

b ) Undervisningsudvalg

Ingen fremmødte fra Undervisningsudvalget. Består af undervisere og stude-
rende fra hvert studie. Så vidt Jens ved snakker de om hvordan undervisnin-
gen foregår på IMADA. Morten siger de snakker om hvordan kurserne går
og hvilke kurser der ligger på hvilke semestre. De kigger på jeres kursuseva-
luering SÅ UDFYLD DEM.

c ) Institutråd

Et råd for instituttet med tre studerende med institutlederen sekretaritatet
og nogle undervisere. De kigger på økonomien, og hvad de skal gøre med
COVID-19 situationen om de studerende overhovedet må sidde her.
Til det ene møde vil Martin Svensson godt tilbyde MAT-ØK et fagrådslokale.
Økonomien så ikke helt gal ud, men det var før corona.
Der er ansat tre nye undervisere, og de vil gerne have flere bla til Cyber-
security.
Der blev snakket om vejledning på matematik og at det måske ofte var de
samme undervisere som bliver vejledere.
Der starter en ny kandidat uddannelse i STEM, som IMADA står for selvom
det er KU som udgiver det. IMADA laver også noget for en uddanelse i en
anden by som ikke var København som referenten ikke lige fangede.
Tablets er løsningen til corona ifølge Martin Svensson.
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Der blev snakket meget om økonomi til andet møde. Økonomien går godt.
Har ca 13 millioner stående i banken, og de skal bruges for universitet stjæler
dem fra os.
På TEK har de haft et center of quantum mathematics som skal flyttes under
IMADA. Kan måske blive en profil på kandidaten i matematik.
Under IMADA ligger e-science centeret som er flyttet. Så vi har fået ekstra
lokaler som nogle af skal bruges til at undervise fjernundervisning. Tablets
er købt, så corona er ovre.

Valg til efteråret så overvej om der er nogen som vil, da ikke alle de forrige
kan. Der er rundstykker til møderne.

d ) Arbejdsmiljøudvalg

Simon og Gabriella. Møder i januar/juni normalt, men corona har flyttet
mødet fra juni til næste uge KLOKKEN TI HUSK DET GABRIELLA. De
står bla for pæne nye borde på IMADA, og har skaffet hjul på stolene så vi
kan rulle rundt.
Arbejder på lyddæmpende ting til gangene. Har også skaffet lokalet "Døds-
stjernen"til de studerende, og nakker måske også snart et fra de PHD stude-
rende. Simon skriver sin mail på tavlen "sierf16@student.sdu.dk"til hvis man
vil kontakte ham eller fx sende nudes.
Hvis man vil have et vindue i glasburet på IMADA, kan man bruge en
hammer fra en bus.

De vil gerne have et medlem mere, der er dog ikke frokost til møderne.

6) Økonomi

a ) Sidste status for sodavandsordningen

Stregsystemet er afskaffet, og Jens antager at alle har mobilepay. Alle har
haft mulighed for at få deres penge tilbage. Der er blevet udbetalt 6500.
Måske problematisk for udenlandske studerende

b ) Godkendelse af pizzaudgifter til fagrådsmøde d. 8. september

Enstemmig godkendelse ved håndsopretning

7) Gennemgang af seneste aktiviteter

a ) Bestyrelsesmøde i Festministeriet

Godkendelse af pizzaudgifter. Vi har ved et uheld scammet et pizzaria for
gratis mad. Vi stemmer for at dette er ok. Og gør det måske igen i dag?

b ) Bestyrelsens Tour de Chambre

Temaer, højdepunkter m.m.
Denne dag er meget hyggelig, og Jens snakker godt om det for at få folk til at
melde sig ind i bestyrelsen. Og han forklarer hele ruten meget detaljeret, men
referenten er for doven til at skrive det ned, da der er billeder på IMADA
fagråds hjemmeside.

c ) Oprydning af Saunaen

Inviterede for første gang folk uden for bestyrelsen til at rydde op, som var
meget hyggelig og der blev bestilt pizza og spillet brætspil (Jungle Speed)
og Simon tabte vist ret stort.

8) Fremtidige arrangementer

a ) Velkommen til IMADA d. ??

Udskudt på ubestemt tid grundet COVID-19. Sandwich var ikke bestilt, så
ingen penge gik tabt.

b ) NAT-tur d. 26. september

Aflyst.
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9) Festministeriet

Vi ved alle hvem festministeriet er. haha JK ingen ved det. De står vi fester og sociale
arrangementer på IMADA (Hyttetur, meld jer til) arbejde med PROSA. De kan godt
lide alkohol. De kan ikke lave noget pga corona. Prøver at planlægge en fest til det her
semester, men det er ikke sikkert det kommer op at køre.
Noer prøver at poache folk fra mødet til festministeriet. Han lokker med meget alkohol,
men ingen gider at være med *Noer græder*. Gabriella tager et år ekstra på uni for
at være med i festministeriet for at få Noer til at stoppe med at græde.
Vil gerne have idéer til hvordan man får folk med i festministeriet. Folk foreslår fx bla
flere fester og flere hytteture og mere reklame. Måske nogle online arrangementer.

Kontakt Noer for at være med på "imada.festministerium@gmail.com".

10) SUSTAIN-gruppen

Jens er blevet kontaktet af SUSTAIN-gruppen som søger studerende der vil være med
i en gruppe der står for noget bæredygtighed.
Kontakt Jens hvis du elsker miljøet.

11) Eventuelt

• RIO har kontaket Jens og vil snakke om hvordan erhvervslivet er på uddannelserne
på IMADA. Der bliver foreslået at de kan stå for virksomhedsbesøg. Jens foreslår
selv "Få et job"workshop.

• Skabe skal måske brydes op da der er stor efterspørgsel, og mange skabe som er
låste uden at en person giver sig til kende.

• Er der planer for IMADA talks bliver der spurgt? Spørg Peter bliver der svaret.
• Abild sætter skilte op ved kopperne om at de er private, da han var ude for en
meget traumatisk oplevelse med at få stjålet sin kop.

• Jens vil gerne have nogen til at arrangere "Fredagshygge/Saunahygge", da han
selv snart stopper og vil gerne føre det videre. Der er alle redskaber til rådighed,
og det eneste man selv skal er at købe ind, reklamere og stå for bartendere.

12) PIZZA!

Pizzaerne er bestilt til kl 18.00 og mødet er hævet til 17:37, så nu holder vi drikkepause.

Jens Hadberg
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