
Dagsorden for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd

9. december kl 14.15 på IMADA

1) Formalia

a ) Valg af referent

Nej, der er ingen referant!

b ) Tilstedeværende

Alle undtagen Aya.

2) Økonomi

a ) Generelt

Det går meget fint, rigeligt med penge.
Moms? Det bliver nok ikke et problem, da vi er en forening der primært
sælger til egne medlemmer.

3) Arrangementer næste semester

a ) Velkommen tilbage til IMADA

Det der tidligere var velkommen til IMADA.
Brætspil -> aftensmad (sandwich) -> Sharks -> byen
Vejledning i drev.
Først i ferbruar, f.eks. torsdag d. 10.
Tovholder; Peter, Hjælp; Eskil og Laura.

b ) Oplæg med Kold+Partners

Rekrutteringsvirksomhed. Head-huntere
Oplæg om det nuværende jobmarked
Vi sørger lige for at det ikke bliver for bachelorer i datalogi, så vi ikke
mister dem, for alle andre er det en god ide.
Emilie er tovholder
mellem 15. og 17. Februar 16.15 agtigt.

c ) Andre?

Socialt arrangement med Netcompany (paddle eller lignende.)
Sørg for at det ligger nogenlunde fordelt i forhold til andre arrangemen-
ter.
Sebastian prøver at datoer ud af festmimisteriet.
Eskil skriver til Monica om datoer Netcompany kan.
Nat-beer-pong -> fastelavnspong -> Sebastian
Påskepong + saunabar - 8. april (fredag før påske)
Festministeriet har planer om at forårsfesten bliver til påskefrokost, for
at standardisere den. (Og gøre det nemmere for dem selv.)
50 års jubilæum på IMADA, vil vi være med til noget (f.eks. roast af
undervisere
Dette skal tages op igen efter generalforsamlingen. Men vi synes at det
er en god ide at vi går ind over inddragelse af studerende. Peter snakker
med Peter.
Rundbold i sommerferien. -> Nye bestyrelse
Morgenmad inden institutdysten 12. maj -> Nye bestyrelse

4) Nævn og udvalg
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Laura er valgt ind i studienævnet. Stemmeprocent 6.86%
Vi har en ledig plads i institutrådet, vi skal have prikket en på skulderen, Emilie
prøver at prikke til et par stykker.
Robert kender måske et par stykker.

5) Nye idéer til outreach

Træls at Facebook! Se referat fra fagråsdmøde 7/12.
Vi er med på itsLearning. Cafeer er spam på facebook.
Kommer det til at fylde for meget i itsLearning skemaet
Peter snakker med Simon.

6) Generalforsamling

a ) Afholdelse

Vi bruger alle vores penge, og flygter.
Emilie snakker med tidligere arrangører.
Hør Bowl’n’Fun om de har tidligere arrangementer med os.
Sponsorer? (Carlsberg?)
Midts marts, tordag d. 17 marts
Meld det ud i god tid (Mindst 3 uger før)
Kæmpe plakat (Sidst fra print and sign.)
Peter leger tovholder.

b ) Nye medlemmer

Robert, Laura og Peter stiller ikke op.
Altså ny formand.
Sebastian er udelukkende kasserer.
Emilie noget, noget formand Vi stiller bare alle sammen op, så må vi se
hvem der vinder formanden...
Vi skal prøve at få fat i nogen førsteårsstuderende.
Tag fat i instruktorer der kan sige det til førsteårsstuderende. -> Tho-
mas

7) Hackathon med SDU RIO

Det var en god frokost.

8) Eventuelt

Peter er et juletræ.
Peter Madsen er en glad mand!

Eskil Flagermus
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