
Referat for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd

18. marts kl 10.15 på IMADA

1) Formalia

a ) Valg af referent

Eskil har valgt sig selv.

b ) Tilstedeværende

Emilie, Cecilie, Eskil, Thomas og Aya i fysisk forstand.
Katrine og Clara på Zoom

2) Midlertidigt uddelegering af roller

a ) Næstformand

Eskil

b ) IT ansvarlig

Liste over næstnæstformænd.
Eskil

c ) SoMe ansvarelig

Lad være med at læse beskeder på IMADAs facebookside, og hvis du
gør, så skriv til SoMe.
Katrine

d ) Skabsadministrator

Vi kan godt vente med den her.

e ) Outreach-ambassadør

Vi lader også bare denne her stå. Er den måske overflødig?

f ) Eventansvarlig

Cecilie

g ) Ordensminister

Fokuser mere på at hænge plakater op i stedet for at rydde op.
Afkalk kaffemaskinerne.
Aya

h ) Forplæjningsminister

Færre øl, flere sodavand.
Fylde langsomt op fra kælderen.
Thomas.
Du må gerne cc Cecilie og Aya.

3) Ekstraordinær generalforsamling
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Der udtrykkes ønske om at afholde ekstraorinær generalforsamling. Alle tilstede-
værende bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Vi prøver alle sammen at finde nogen der kunne være med i bestyrelsen.

4) Opdatering af hjemmesiden

Det venter vi med

5) Bestyrelses plakat til døren

Vi laver en hurtig midlertidig en, det står Emilie for. Send til kontakt@imadafagraad.dk

6) Design af event headers til facebook

Katrine har Photoshop erfaring. Det er vigtigt at det er for alle, og ikke bare
bestyrelsen

7) Færdiggør oprydning i kælderen

Der er en masse ting der skal smides ud, overtal nogen til at gøre det, eventuelt
tilbyd dem noget godt.

8) SDU RIO møde 19/04 kl 10

Det er klokken 10 i morgen, de vil snakke med os om noget.

9) Ny kode til skabs låsen

Den er hemmelig, haha, du kan ikke bare få den at se fordi du læser referatet.

10) Ideer til fremtidige events

- Brætspilsaften (D& D?)
- Rundbold!!
– Fælles opvarming og udstrækning

11) Eventuelt

Hvordan får vi nedsat øl-forbruget?
- Købe færre øl
- Sætte propaganda op
- Ingen beerpong medmindre at det er saunabar? Eller bare i hvert fald ikke hver
fredag... Der er altså også fredagsbar.
- Hold et møde med festministeriet. (Eller bare på fagrådsmødet.)
- Der er folk der føler sig presset til druk!!
- Hvis de ikke vil være med, så kan vi komme ud i konsekvenser.

Lav et "ugens helt"skilt, print billede ud, og hæng det op, så alle kan se hvor gode
de er!!

Insitutdyst
Nyt banner! (Skriv til Æter) (Emilie)

Eskil Solvang
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