
Generalforsamling i IMADA Fagråd d. 31. marts
Referat
1) Valg af dirigent

Simon Erfurht melder sig, og er valgt ved fredsvalg.

2) Valg af referent

Så lad gå

3) Tilstedeværende

34 tilstedeværende.
2 har ikke stemmeret.
Altså har 32 stemmeret.

4) Fagrådsformandens beretning

Der er fancy Powerpoint.
379 dage??? På et år?
Peter har fået regeringen til at afslutte alle coronarestriktioner.

Vi har holdt arrangementer, og de var alle sammen super duper successer. På den ene
eller den anden måde.

Bestyrelsens mål
Bestyrelsen har næsten svaret på nogle mails
Vi har indraget ikke-bestyrelsesmedlemmer oftere til at muligt.
Det der med at lave arrangementer i godt er gået.
Peter siger tak for en god bestyrelse.
Vi siger tak til Peter for at have været en god formand. <3

5) Fremlæggelse af regnskab

Vi har tjent of brugt penge.
Vi har ikke brugt Akademisk Råds midler.
Vi er cirka gået i nul.
a ) Kommentarer fra revisorerne

Anbefaler at regnskabet godkendes.
Vi kan bruge et revisionsprogram.
Usikre bilag. Men det var til at forstå alligevel.
Der er købt i udenlandsk valuta. I fremtiden skal man sende et kontoudtog
med, for at sikre den korrekte kurs.

b ) Spørgsmål

Hvorfor har vi tabt penge på årsfest? NemTilmeld har et gebyr.
Hvorfor regner vi med at få sponsorater når vi ikke har fået nogen i år? Vi
har nogle midler fra Prosa som sidste år endte med at gå til Festministeriet.

c ) Godkendelse

Det er vedtaget med flertal.

6) Fremlæggelse af foreløbigt budget

Det ligner meget det fra sidste år.
Der er sat penge af til forbedrelse af Saunaen.
a ) Spørgsmål

Hvorfor er sponoraterne ikke på de der 5000 vi snakkede om før? Det er en
fejl. Hvorfor står årsfesten ikke på? Det skulle den egentlig også.
Hvordan kan det forventes at der er et 10.000 kr overskud på sodanvands-
ordningen? Det er primært på panten, men vi skal lige holde øje panten.
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7) Behandling af indkomne forslag jf. §4.2

a ) Forslag 1: Ændring af §4.4, §6.1, §6.2, §6.3, §7.2, §7.3, §8.4

Forslag om ændring af formand til forperson diverse steder.
21 stemmer for, hvilket er mindre end 2/3, så forslaget falder.

b ) Forslag 2: Ændring af §4.4, §6.1, §6.2

Ændre størrelsen af bestyrelsen. Nu med 6-8 menige medlemmer.
Der vil ikke være mulighed for ikke at blive stemt ind hvis der er mindre end
9 der stiller op.
Der er overvejende flertal for forslaget, det er vedtaget.

c ) Forslag 3: Ændring af samtlige paragraffer

Ændring til nul-indeksering.
William pointere at vi er mange dataloger, og dermed skal respektere.
Robert har stillet forslaget som en joke, så han bliver ikke ked af det hvis
det bliver nedstemt.
Simon pointerer at det vil være det samme som at kalde 0 et naturligt tal,
hvilket vi jo ikke kan have.
Der er 18 stemmer for, hvilket er mindre end 2/3, hvorfor forslaget falder.

8) Valg af bestyrelsen jf. §6.1

a ) Valg af fagrådsformand

Kandidater: Emilie, In absentia
Der er ingen andre kandidater, hvorfor Emilie er valgt.

b ) Valg af kasserer

Kandidater: Marcus Brun Pedersen
Der er ingen andre kandidater, hvorfor Emilie er valgt.

c ) Valg af 6 øvrige medlemmer til bestyrelsen

Der kan kun stemmes 6 øvrige medlemmer ind til bestyrelsen af denne om-
gang.
Kandidater: Cecilie Bruun Flink, Eskil Solvang, Aya Mølgaard, Katrine von
Bornemann Hjelmborg, Thomas Wulff
Alle er valgt ind Find lige ud af de her navne!

9) Valg af 2 interne revisorer jf. §8.2

Kandidater: Hjalte Vejbæk, Sebastian Folkmann
Hjalte vil gerne sikre at referenten skriver fulde navne på.
Begge er valgt ind.

10) Eventuelt

Forklar hvad det er bestyrelsen går ud på, til en anden god gang.
Forslag til bestyrelsen: Lav et årshjul, så det er nemt at se hvornår der er arrangementer.
Hjalte hjælper gerne til, men han tager ikke ansvar.
50 års jubilæum 10/6, det skal lige ændres på hjemmesiden.
Simon og Peter siger tak for en god generalforsamling med nogenlunde ro og orden.

Eskil Solvang
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