
Referat for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd
26. april kl 19.00
1) Formalia

a ) Valg af referent

Eskil er valgt.

b ) Tilstedeværende

Hele bestyrelsen undtagen Sebastian, samt Stine Kragh Jensen fra MØF.

2) Næste semester

a ) Matematik-Økonomi

På baggrund af møde med Kristian m.fl om hvordan man kunne integrere
mat/øk’er bedre på IMADA, da de ikke er med til studiestart på NAT. Gør
at mat/øk’er ikke føler sig med på IMADA. Snakket om arrangementer der
inkludere mat/øk, samt noget på tværs af studiegrupper.
Fælles arrangement:
Noget alla velkommen til IMADA?
Danne en gruppe på tværs af IMADA og mat/øk.
For ikke at lave for mange arrangementer, kan det erstatte noget andet,
Skal helst være inden 3. uge.
Kan introducere til studiegrupper på tværs.
Arrangement kun for førsteårsstuderende for at undgå før-eksisterende grup-
per.
Skal ligge før velkommen til IMADA.
SAMF har ikke styr på datoer på studiestart endnu. Plejer primært at være
inden studiestart.
Konkurrence? F.eks bezzerwizzer eller Partners. Eller spil.
Sørg for at alle er i gang på samme tid. Så at alle ikke bliver færdige på hver
sin tid.
Skal datalogerne være med? To seperate arrangementer, der er stort set det
samme.
Gruppe til planlægning: Emilie Madsen (Tovholder), Peter Bjørn, andre uden
for bestyrelsen samt nogle fra mat/øk. Indkaldes til åbent møde. I sommer-
ferien.
Tidspunkt: hhv. 16. og 23. september.

Får vi en mat/øk’er i bestyrelsen? Kan ikke være fuldt medlem af bestyrel-
sen. Men kan være en god kommunikation mellem fagrådene.

b ) Studiestart

Vi kan ikke ændre studiestart i år, men vil gerne ændre det fra næste år.
Torsdag: rundvisning -> liv på IMADA, en fra bestyrelsen der kan sige lidt.
Peter snakker.
Science Rally - Tovholder Peter. 2 poster. minimum 4 mand. Gerne også ikke
fra bestyrelsen.
Fælles arrangement (se ovenfor) d. 16. og 23. september

c ) Andre arrangementer

Oprydning og rengøring ca. en uge inden studiestart. Fagrådet giver Pizza.
Tovholder: Emilie. Nok d. 20.
Velkommen til IMADA flyttes til foråret? Måske en relaxed (eller ikke) co-
cktailbar i stedet for. Tovholder Laura.
Institutdyst d. 2. oktober. Kommer nok primært til at være andenårs og
opefter.
Juleklip - kan godt gentage med konkurrence. Tovholder: Emilie.
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3) Kommende arrangementer

a ) Fagrådsmøde i maj

Fagrådsmøde i forlængelse af spilaften tirsdag 11. Behøver ikke at vare så
længe. Eskil står for begivenhed.

b ) Online spilaften

Eskil fortsætter som tovholder, fast tirsdag kl. 19:30.

c ) Fysisk arrangement

D. 8. maj.
SKAL overholde forsamlingsforbuddet.
Som forhøjes til 75, så vi inviterer 75, hvis der sker noget kan vi dele over i
flere grupper.
Planen er rundbold og mad sponsoreret af IMADA.
Må vi tjekke om folk har tests?
Vi skal have opdateringer når Peter Madsen har købt ind.
Armbånd til alle. I to farver.
PR? Eventuelt lægge video op.
Skal vi invitere de ansatte? Kun hvis der ikke er mange der ellers gider at
dukke op.

d ) Tour de Chambre for bestyrelsen

Første halvdel af august.
Morgenmad - bestyrelsesmøde - Tour de Chambre
Start hos Thomas.
Peter sørger for resten.

e ) Arrangement for førsteårsstuderende

Tovholder: Robert
Hjælpere: Emilie, Laura etc. Brainstorm midt i maj. Folk lover alt muligt,
og trækker derefter i land igen.
Første weekend i juli
Opdel arrangement i to, første del er kun for førsteårsstudernende, derefter
er det åbent for alle.

4) IMADAs genåbning

a ) Fysisk fremmøde på IMADA

Robert tager et billede af julepynten på IMADA, som vi lægger op på face-
book, akompagneret med lyrics til en julesang om IMADA.

5) Eventuelt

Der er ingen grund til at få et strejsystem som hos Æter.
Vi kom i tanke om at Peter tidligere havde lovet os at komme med kage i morgen.
Peter takker bestyrelsen for deres engagement. Vi er også glade for dig, Peter.
Arbejdsmiljøudvalget, der skal sidde nogle studerende i det. Vi skal finde nogen vi kan
snyde ind i det uden at de opdager det.
Hvad vil vi helst, tatoveres eller tortureres af Luis? Det er det store spørgsmål.
Læg links til begivenheder op på fagrådets hjemmeside.
Der mangler billeder af nogle bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden, shame on you!
T-shirts:
Få sponsorat af f.eks. Prosa og Netcompany
Find et sted at lave dem, og et design, så vil bestyrelsen gerne hjælpe.
Peter takker for god ro og orden.

Eskil Solvang
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