
Dagsorden for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd

18. marts kl 10.15 på IMADA

1) Formalia

Marie er en fantastisk person.
a ) Valg af referent

Lad gå.

b ) Tilstedeværende

Vi er har vist alle sammen.

2) Uddelegering af roller

a ) Reserveleder

Eskil.
Fra nu af kan denne person selv vælge sin titel, så længe det ikke er
næstformand.

b ) IT ansvarelig

Vi skal have lagt den ny bestyrelse op. Det klarer Eskil.
Bastian tager den.

c ) SO-me ansvarelig

Katrine vil gerne fortsætte

d ) Skabsadministrator

Aya

e ) Outreach-ambassadør

Bastian

f ) Eventansvarlig

Bastian

g ) Ordensminister

Kan det ikke hedde propagandaminister i stedet.
Tobias

h ) Forplejningsminister

Cecilie, Thomas
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3) Mål

Hvad er IMADA fagråd? Vi skal være mere synlige.
- Gennemføre brætspilsaften hver uge.
- Lave en infomercial om hvad fagrådet er.
- Lave små hypevideoer om vores events.

Få flere Prosa medlemmer.
- Prosa Merch

Lav noger fælles med et andet fagråd
- Lav mindst et event med nogen af de andre.

Få flere mennesker med til vores arrangementer.

4) Arrangementer

a ) DatMatMøk-fest den 11 juni

Få flere folk med, helst 40 deltagere inden d. 21.
Fremadrettet: Løb rundt til folk i deres pauser, og læg hypevideor op.
Katrine og Tobias laver video i dag.

b ) Rundbold

Snak med Peter Madsen, køb sandwich hos slagteren, de leverer.
1. Juli.
Tovholdere: Katrine, Thomas, Aya.

c ) Fodbold

Det skal være hyggeligt.
Starten af næste semester

d ) Tour de Chambre

Afslutning hos Katrine?
12. August

e ) IMADATO

IDK, noget med at drikke DATO.

f ) Velkommen til IMADA

2. Semester

g ) Velkommen tilbage til IMADA

Hyggelig spilaften
7. September
Lægger op til flere spilaftener.

h ) Juleklip

Tovholder: Emilie, Tobias, Katrine
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i ) Hyttetur

Vi hjælper festministeriet
Måske kun en enkelt overnatning?

j ) påskepong

Emilie lavede bare en lang liste

k ) Spil og grill (Med æter)

l ) Spilaften

Hver onsdag fra 7. September
Nogen gange er der snacks. Mikrobølgepopcorn.
Vi skal forhåbentligt kun sætte det i gang.

m ) PROSA Merch

PROSA kommer med en t-shirt tryk maskine, design ses på billede, der
er vedhæftet.

Bestyrelsen får seperat, med fornavn. Pastel lyserød, med passende farve
PROSA logo

5) Sodavandsordningen

Lad der gå sport i den, lav en væddemål, hvem kommer tættest på?
Meld dig til ved at give et bud. (Seddel på køleskab)
Kunne vi ikke få nogle træk/sækkevogne til at transportere?
Thomas lægger bestilling til på fredag.

6) Opdatering af hjemmesiden

Jeg opdaterer bestyrelsen

7) Bestyrelses plakat til døren

Tobias, gør det vha. grafisk center, Robert lavede den sidste, skriv til ham.

8) Eventuelt

Lav et årshjul: Tobias, Emilie laver et overblik, og sender til Tobias.
"Skriv til fagrådet hvis du har et event du vil have på."

Eskil Solvang

3


