
Referat for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd

1) Formalia

a ) Valg af referent

I betragtning af at Eskil allerede har skrevet et par ting ned, er han
valgt.

b ) Tilstedeværende

Eskil, Peter, Thomas, Sebastian, Laura, Aya og Gollum er tilstede.
Emilie har meldt afbud.

2) Kommende arrangementer

a ) Arrangement i juli

Det står på rundbold igen.
Vi skal lige finde ud af om vi kan få fat i noget forplejning.
Dato bliver onsdag d. 7/7. kl 11 - 16.
Robert laver tilmeldning.
Vi inviterer også undervisere og andre ansatte på IMADA.

b ) Arrangementer i august

Hver fredag i august, et eller andet lille arrangement.
Emilie har snakket om at hun gerne vil være tovholder.

c ) RESET

Onsdag d. 25 aug
Festival-like arrangement.
Program:
12 - 16 i fagrådende
16 - 18 fælles grillmad
18 - 21 musik fra scene
21 - ?? Nedenunder?
Venter pt. på penge.

d ) Tour de Chambre for bestyrelsen

Peter laver en Doodle, så vi ved hvornår vi kan tage afsted. Send adresser
af sted til Peter, så han kan lave en rute.

3) Fagrådsvideo

Om fagrådet og festministeriet. 1-3 minutter.
Inspiration: (Find link fra CFO.)
Sebastian snakker med festministeriet om de vil tage sig af det.

4) Diverse

a ) Fagrådsplakat

Der er ingen der gider at tage ansvar.
Robert laver en plakat med:
Foto, uddannelse og rolle i bestyrelsen.
HUSK AT SKRIVE AT DET ER BESTYRELSEN, og ikke hele fagrå-
det.

b ) IMADA-Merch

1



Vi starter bare med hoodies og t-shirt, så kan resten komme senere hvis
det går godt.
Vi laver forudbestillinger på tøjet. Thomas fortsætter det gode arbejde.

c ) Rekom

Ejer en del af barene i Odense.
Vil gerne have et samarbrejde.
Vi tager et møde, og så må vi se på om kontrakten er ordentlig.

d ) Pladser til specialeskrivning

Ikke blevet tilbudt dette semester grundet corona.
Det er en fra fagrådet der tager kontakt til Lone/Inge og får en liste
over hvem der skal skrive speciale.
Det er Bamse der har gjort det før, så prøv at spørge ham. (Jonas Bamse
Andersen).
Skal ske sidst i august.
Laura tager ansvar.

5) Eventuelt

Billeder på hjemmesiden, Sebastian mangler stadig, og Lauras må gerne være lidt
mere virkelighedsnær. (Selvom den egentlig er meget pæn.
10 vigtige ting om IMADA, Robert skriver til Peter Madsen.
Kopperne i saunaen. Hvordan rydder vi op? Sæt et mærkat på koppen, så fjerner
folk mærkatet selv, og så på en fast dato bliver resten smidt ud.
Det sørger de Saunaansvarlige for.
Opvaskemiddel. Så det ikke bliver alt for klamt, det ser Peter på.
Et eller andet med en kaffemaskine.

6) Hemmeligt

Lukket punkt. Dette punkt er kun for medlemmer af IMADA Fagråds bestyrelse.
Dog kan det udtales at Aya er en -42’er.

Eskil Solvang
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