
Referat for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd
Torsdag 30/09 2021

1) Formalia

a ) Valg af referent

Eskil er begyndt at skrive før mødet er startet

b ) Tilstedeværende

alle undtagen emilie, sebastian på zoom

2) Opfølgning fra tidligere

a ) IMADA-merch

Det står stille lige nu.
Konkurence: Design en t-shirt. De tre bedste får en gratis t-shirt.
Sæt et par krav, f.eks. IMADA logo
Skal vi have PROSA ind over og sponsorerer, vi skal snart have møde
med dem

3) Sodavandsordning

Fedt at vi kan skrive til meny, og det så bare dukker op, ærligt at de ikke lige
havde mulighed for at levere øl i dag.
Der er en del der har efterspurgt cider.
De koster dyrt. så måske en lille portion første gang.
Men ellers synes vi at det er en god ide.
Hvilken cider skal vi have? Bare find den billigste, Thomas smutter forbi Meny og
udspionerer udvalget, med solbriller.
Vi sætter Sebastian på en mission for at finde ud ad hvordan økonomien i soda-
vandsordningen går.

4) Kommende arrangementer

a ) Saunabar

Der er styr på det, der er dog måske ikke nok øl. Sammen med institut-
dyst lørdag er der ikke nok øl.
Peter hører om der er nogen der kan tage et par kasser øl med.
Finansiering:
Saunabaren giver underskud, denne gang ca. 400 kr for drinks, men vi
plejer at tjene det ind på ekstra solgte øl. Men hvis festministeriet skal
afholde det, går det jo ikke, så vi skal lige aftale om at give dem penge.
F.eks. fast beløb pr arrangement
Eller dække underskud + lille honorar (med maks underskudskrav fra
os.)
Eller tilskud per solgte øl/sodavand

b ) Tour de Fagråd

Fredag d. 7.
Bliver delt op i 5 hold
50 deltagere per fagråd
Vi skal vise noget vi laver på IMADA fagråd
kl. 16-18
15-20 min per post
Eskil, Peter og Robert hjælper på dagen
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Find korteste vej på IMADA?
Robert spørger undervisere om gode ideer
Eskil laver noget på Roberts ideer
Pyntebudget: 750 kr

c ) Årsfest

Vi giver folk en reminder om at de skal skrive bordønsker,
Peter laver en bordliste i løbet af næste uge

d ) Juleklip

Vi tror Emilie har sagt at hun gerne vil stå for det
Kombination af de sidste par år, både hygge og konkurrence.
Vil PROSA stå for æbleskiver og præmier?

5) Nye medlemmer til udvalg

a ) Arbejdsmiljøudvalget

Eskil håndterer det. Skriver selv til Lone

6) Valg på SDU

Valg til studienævn: Peter stopper, så vi vil gerne have en ny.
Vi har en der har siddet for biologi, men nu læser data science.
Derudover prøver Peter at overtale Laura til at stille op.
Peter står for at lave fagrådets kandidatliste, men vil gerne vise det til en anden,
så vi ikke fucker op næste år.

7) Virksomhedskontakt

a ) Netcompany

Vi snakkede med Netcompany, det var lækker mad.
De havde ideer til både faglige og sociale arrangementer, begge med et
oplæg fra netcompany om vejen fra studerende til job. Vi sagde at hvis
der skulle være konkurrence, så sørg for at det er muligt for alle at være
med.
Eller cases fra den virkelige verden.
Vi ser gerne et primært social arrangement.
De kommer med fastelavnsboller.
Vi vil gerne høre dem om de kunne finde på at give f.eks. julesmåkager
o.lign.

b ) Knowledge Cube

Kunne tænke sig at møde datalogikandidater, vi ved dog ikke helt til
hvad. Men det lyder fint.

8) Køb af brætspil

Vi fik en masse ideer til indkøb, vi finder priser og et nogenlunde budget til næste
fagrådsmøde.
Vi laver en fejl og mangel liste til saunaen.
Robert kender Karl som kender en brætspilsfyr, som vi skal tage kontakt til.
Vi køber brætspil hos Faraos Cigarer
Flere cooperative spil.
Vi bruger bare alle de penge vi har fra akademisk råd.

9) Eventuelt
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Vi fjerner kopper, og sætter dem i kælderen i en uges ti, og så gør vi et eller andet
ved dem. Auktion?
Skal vi have snacks? Nej, det bliver meget besværligt.
Vi beder PROSA om at sponsorere et juletræ.
Møde med PROSA, peter laver Doodle. Vi tager til det sammen med festministe-
riet.
Peter prøver at finde ud af hvordan man bestiller kaffe. Vi vil gerne have mere
sort te.
Peter skal lege kedeligt i morgen 10.30-11.30. Peter Madsen har spurgt om vi gerne
vil have nyt køleskab, vi siger ja tak.
Vi giver det gamle væk, men om vi kan komme af med det selv på denne måde er
særdeles tvivlsomt.
Robert skylder Peter en øl. Yay for at årsfesten er fysisk.
Der kommer penge til folk der har betalt for årsfesten i dag eller i morgen.
Eskil er tvivl om hvilken ugedaag det er, det viser sig at være torsdag. For frem-
tidige tvilsspørgsmål henvises til https://erdettorsdag.dk/
Peter skåler alene (Vigtig kommentar tilføjet af Robert.)

Eskil Solvang
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