Dagsorden for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd
14. marts kl 14.15 på IMADA

1) Formalia
a ) Valg af referent
Eskil er valgt, men vi klapper af Robert.
b ) Tilstedeværende
Eskil, Peter, Emilie, Aya, Sebastian og Robert.
Thomas er syg, of Laura har meldt afbud.
2) Generalforsamling
a ) Tilmelding og billetter
Vi har endnu ikke hørt fra PROSA, så vi sætter grænse efter det.
Vi sætter prisen til 150 kr, og 84 deltagere.
Vi giver ca 100. kr pr deltager.
Vi må gerne have alle dem med til generalforsamling som vi har lyst til,
helt gratis.
b ) Afholdelse
Vi deler bowlingen op i to lige store grupper.
Når man ikke bowler spiser/bowler/hepper man.
Bowl’n’fun har ikke noget udstyr, lån fra teknisk service. Emilie snakker
med dem.
Vi skal bruge lærred og projekter, vi glemmer at fortælle teknisk service
hvor vi skal bruge udstyret henne.
Vi dukker op kl. 17, og sætter fælles mødestidspunkt 17.15, så vi rent
faktisk kan starte kl 17.30.
Vi deler op tilfældigt, og så lader vi folk bytte hold (men ikke baner)
Vi lægger op på forhånd hvem der spiller hvornår, og så skal folk skrive
til os hvis de bytter.
Vi skal tage kontakt og høre om der er nogen steder vi kan få god rabat/fordele, når nu vi kommer mange. Aya tager ansvaret.
Vi har et underholdende spørgeskema.
Plakat? 1x2 m på grafisk center. Eskil kigger på det.
c ) Opstilling
Vi er glade for at slippe af med Peter.
Sebastian vil gerne være kasserer hvis der ikke er andre der stiller op.
Emilie vil måske stille op til formandsposten.
Aya stiller op, hvis der er nogen irriterende der stiller op til formand.
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Eskil og Thomas stiller op igen.
Hjalte lyder som valgte hvis man er fuld.
Der er noget fint der ikke findes.
Ideer til nye medlemmer?
Matinus og Caspar Asbjørn (Formænd) (Der er et kvæk i andedammen)
Nogen fra Thomas hold.
Cecilie fra Eskils hold.
Emilie snakker tit med 1. års dataloger.
Nogen fra h16 (matematik, Aya snakker med dem)
Peter snakker også med dem. (Mere formelt)
Johanne fra Data Science. (Tror vi at hun hedder)
d ) Vedtægter
Det bliver måske en lang aften. Bestyrelsen stiller forslag om at ændre
formand til kønsneutralt. Aya tager og skriver det formelt. Med motivation om at være inkludernende.
Vi lægger et template op til vedtægtsændringer. (Peter)
Ændre bestyrelsens størrelse fra 8 til 8-10. (Peter)
Det bliver den nye bestyrelses problem at det er sådan lidt tilfældigt om
der står fagråd foran formand diverse steder.
3) SDU Rio
Vil gerne snakke om samarbejde. Møde
Vi skriver at næste bestyrelse nok gerne vil tage den op.
Vi anbefaler at den nye bestyrelse tager dette op.
4) Institutråd
Eskil og Robert får styr på et nyt medlem.
5) Kold+Partners
Emilie har kontakt. De vil gerne have venner. Vi har sendt ham hen til Peter
Madsen, han er også glad for at snakke.
6) Oprydning i kælderen
MØF vil gerne hav plads.
og det vil vi egentlig gerne have ryddet op.
Nogen fra bestyrelse, festministeriet og MØF.
Sebastian informerer om dato. I påsken?
7) Eventuelt
Bilka har et forvirrende hyldesystem...
Emilie har en konfiskationsbussiness.
Robert er kedelig, han gider ikke at være med til quiz.
Simon Errorfurht læser du dette?
Robert er kedelig igen, han vil ikke fortælle en joke.
Hey, der er Hjalte. (Efterfulgt af lidt for meget latter)
Eskil Solvang
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