Dagsorden for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
8. marts kl 16.15 i Saunaen
1) Valg af referent
Ikke Eskil
2) Forplejningsminister
Eskil har lavet fantastisk kage, og har endda overbevist Elouise om at komme med
ekstra kage. Alle er super glade.
Peter siger farvel med kage næste gang.
3) Nyt fra råd og nævn
a ) Studienævn
Fuldstændig omvæltning af matematik og anvendt matematik fra studiestart
2022
Alg 1 -> sem 3
Prog 1 -> sem 1
linalg -> 2. halv af sem 1
videre alg -> sem 2
b ) Undervisningsudvalg
Ingen tilstedeværende
Vi mangler en fra matematik. Hvis man kender nogen eller er interesseret,
så skriv til Peter Bjørn.
De har også lavet datalogi om.
c ) Institutråd
Intet nyt.
d ) Arbejdsmiljøudvalg
Intet nyt.
4) Gennemgang af seneste aktiviteter
a ) Saunabar med Beerpong-turnering
Der var nogen der vandt.
Det var pisse hyggeligt.
Der var ikke så mange, men det var nok pga. Corona.
Der var mange vi ikke havde set før.
Der er for sjældent!
De prøver at gøre det en gang i måneden.
Husk at informere medarbejdere på gangen.
Skal det ligge samtidigt med lang åbningstid i fredagsbar?
5) Fremtidige arrangementer
a ) Generalforsamling (31/3)
Bowl’n’fun
17:30 Generalforsamling
18:30 Buffet
20:00 Bowling
Der bliver et maks antal deltagere
125 kr pr person.
Et sted mellem 80 og 100 deltagere.
Ny formand.
Kasser ønsker genopstilling
6 menige medlemmer.
Vedtægtændringer?
Ideer? Skriv til kontakt@imadafagraad.dk
Bestyrelsen ønsker penge til tilskud, vi regner op til 10.000 kr.
Eskil skal være besværlig, men det er godkendt.

b ) Påskefrokost (1/4)
Billetsalg: Snart
Deadline: 22/3
Kan vi få folk til at købe billetter lidt tidligere?
Spisning: 99 kr
Åben fest sammen med CFO bagefter.
Starter ca. 17.30
c ) Hyttetur (29/4-1/5)
Se sidste referat.
d ) Weekend til Flensborg
60 pladser i alt til 3 universiteter.
7-8/5
Alt betalt, gratis, godt.
6) Rundstykseminar
Lige som i efteråret.
Sessions for forskellige uddannelser, kom og snak om dit projekt, op til 4 projekter.
Forhåbentligt kan vi få folk til at snakke om specialer.
Kender du nogen der kunne være interesseret, så skriv til thgot@imada.sdu.dk
DS: 2/5 9-11
Alle matematik: 3/5 10-12
Datalogi: 6/5 14-16
Der vil være passende forplejning.
Stik dine venner, de vil sikkert gerne inderst inde.
Peter vil gerne.
7) Eventuelt
Festministeriet har brugt alle deres penge fra PROSA, så hvis bestyrelsen ikke kan
finde noget at bruge dem til, så vil festministeriet gerne have dem.
Ny beerpong borde fra PROSA næste måned, inklusiv nye fancy kopper.
Hvad skal vi gøre med nogle skæve pokaler?
Der er en process, Peter Madsen kigger på det.
Peter Bjørn

