
Dagsorden for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
4. maj kl 16.15 i Saunaen
1) Valg af referent

Det kan du selv finde ud af, det står nederst på på siden alligevel, så der er ikke nogen
grund til at jeg også skriver det her...
Det viser sig også at vi har en dårlig template, men jeg er for doven til at gøre noget
ved det.

2) Forplejningsminister

Klap af Hjalte, meget vigtigt.

3) Nyt fra råd og nævn

a ) Studienævn

Der er intet nyt, tror vi..

b ) Undervisningsudvalg

Få styr på retningslinjer for instruktorer (altså hvordan undervisere skal
interegere med instruktorer.)
Der er brug for en ny repræsentant for datalogi. Skriv til
caser16@student.sdu.dk

c ) Institutråd

Der er intet nyt.

d ) Arbejdsmiljøudvalg

Vi har snakket om IMADAs handlingsplan, noget af hvilket omhandler stu-
derende, det er blandt andet derfor at retningslinjer for instruktorer er blevet
skubbet i gang.
Der har været lidt problemer med chikane mod bestemte grupper. Hvilket
er meget beklageligt. Matrin Svensson er opmærksom.

4) Fremtidige arrangementer

a ) MatKult Studietur (7/5-8/5)

Kun 3 tilmeldte, det er ærgerligt. Grunden til dette er at Thomas skal invi-
teres, det havde Peter bare ikke lige opdaget.

b ) Ekstraordinær generalforsamling (9/5 kl 16:15)

Duk op!

c ) Studenterseminar for Datalogi (6/5 kl 14-15)

Det er nok egentlig 14-16, Emilie var bare speed.

d ) Datmatmøk - fest (11/6 kl 18:00)

Vi skal have nok tilmeldinger inden d. 21. maj, for at sikre at vi ikke skal ud
og have afbestilt maden.

e ) Saunabar

Store Bededag, d. 13 maj

f ) Institutdysten

Victor står for morgenmad, tror vi

5) SDU RIO: Virksomheds besøg
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Hvis der er nogen der kan komme og sige at de ikke bare har brug for os for vores
programmeringsevner...
Forsikringsselskab?
Peter vil have et arbejde?
Peter har en virksomhed, men gider ikke at nævne den for os...
Forplejning, så bliver det mere populært.
Vi vil helst have at de kommer her.
Lad være med at gøre det til et mini IMADA future.
Hvad er det egentlig vi kan bruge vores uddannelse til, cases etc.
Meget gerne noget konkret.
En 20 minutter per virksomhed/case.
Firmaer man ikke ved bruger maatematik.
Forskellige matematik for forskellige firmaer.
Gerne lokale firmaer. (Eller firmaer fra Samsø)

6) Salg af popcorn på IMADA

Iben og Anni vil sælge Popcorn
Fagrådet (bestyrelsen) har ikke energi.
Der er generelt set ikke stemning for det
De kan bare stille op til bestyrelsen, så kan det være at det kan lykkedes. :)

7) IMADA’s Drukkultur

Hvis du ikke kan rydde op efter dig selv, så skal du gå i fredagsbaren.
Vi skal i fagrådet tilgodekomme alle, vi skal ikke have at folk føler at de ikke være har
fordi der er fest.
Vi begynder at "rationere"sodavandsordningen

Thomas: Vi skal huske at have respekt for hinanden, det er skidt med pres.
Hvis man gerne vil have en fest, så lav det til en saunabar

Rasmus: Men hvad med den festkultur der er andre hverdage end fredag?
Det er en arbejdsplads, så der skal være en form for ro. Samtidigt lugter der af øl om
morgenen.
Det er taget til et sted der er lidt for voldsomt.

Peter: Man skal ikke få mere, end at man kan gøre rent efter sig selv

Casper: Lav et skilt, hvor der står "Før du går, husk at ryde op efter dig selv, 1.... 2....
3....
Tag i fredagsbar, hvis det bliver for vildt

Magnus: Der er for høj musik, for tidligt.

Emilie: Før speakeren var der ikke de samme problemer

Peter: Inden kl 18, er det hygge, og ikke fest, da der stadig er folk der har timer/arbejder.
Man skal stadig kunne arbejde i vektorrummet

Casper: Sørg for at der rent faktisk er rengøringsmidler altid.

William: Man bliver ikke påvirket hvis man sætter sig i et af lokalerne ved siden af.

Rasmus: Ovenstående er ikke sandt.
Det er bedre at holde enkelte arrangementer i stedet for at der opstår små arrange-
menter konstant.

2



Thomas: Man bør ikke tage beerpongborde op, med mindre at der er fest

Emilie: Husk at spørge bestyrelsen, gerne god tid før, og husk at rydde op, hvad hvis
der var nogen der tog dem?

Magnus: Guidelines for højtaler: "Er det tirsdag, så skal du ikke spille høj musik, etc."
Peter: Guidelines gør det nemmere at pointere over for folk at de skal opføre sig or-
dentligt.
Lav A5 ark lamineret, så man lige ser når man sidder at man skal huske at rydde op,
måske ikke lige lamineret, men vi finder på et eller andet.

Thomas: Køb færre øl, og flere sodavand

Hvornår skal man stille drikkevarene op

Rasmus: Det må også kunne modereres af bestyrelsen, mindre alkohol

William: Er det ikke et kæmpe arbejde at fylde op fra kælderen

Thomas: Vi skal nok sørge for at der altid er noget, men vi prøver at moderere så
snitte kommer ned fra 85 om dagen
Og hvis man vil have øl, så kan man også selv hente dem.

Hjalte: Mængden af øl er dog faldet drastisk, så er det bare efterdønningerne fra Cor-
ona der endelig er ved at være væk

Magnus: Folk der kommer ude fra og snupper en kasse øl, og forsvinder. Hvis du køber
øl, så er det fordi du sidder heroppe og drikker.

Emilie: Hvis du køber øl fra andre steder, så er det generelt en dårlig ide.
Vi vil hellere have at du køber øl her end at du henter det et andet sted.

Casper: Sæt skilt på med hvornår man må tage en kasse øl.

Hjalte: Der forsvinder ret mange kasser, siden sidst har vi mistet 4 kasser (120)

Emilie: Det skal vi have gjort noget ved.

Peter: Nogen af dem forsvinder måske ned i fredagsbaren ved et uheld, men det er nok
ikke det store.

Thomas: Det er vigtigt at IMADA er for IMADA, ikke for store grupper af andre
mennesker. Du må gerne tage et par venner med, men lad være med at tage hele dit
kemi-hold med.

William: Vi skal ikke prøve at gøre alt for meget ved det, det ødelægger den gode
stemning, og det for folk til at gøre modstand.

Husk at du kan ringe til vagterne, hvis der er folk der giver meget dårlig stemning,
hvis de ikke er fra IMADA, så kan de smide dem ud.

Opsumering på propaganda:
Højtaler
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Indersiden af døren: Oprydning ift. alt

Kaffedruk er god druk

8) Eventuelt

YAY, vi blev færdige med ovenstående punkt, referenten blev lidt træt til sidst.
a ) Fagrådsmøde m. pizza

Må vi bruge op til 4000 kr til pizza til første fagrådsmøde
Er det en bedre ide at gøre det oktober
Sidst var der 50 i september, så det er ikke det store problem at få folk med
(heller ikke de nye.
Det er stemt gennem.

Flere skakspil.

Der mangler sodavand.

En længere useriøs diskussion om kontorartikler.
Hvad er det for et bord? Det er festministeriet, som skyder skylden på SDU gaming,
som ikke eksisterer længere. Vi kan lave det til kontorbordet.

Referenten beklager at for en gangs skyld er det der skete på mødet var mere sjovt end
det der står i referatet.. Sorry.
Peter har ikke mere, siger Rasmus at jeg skal skrive ned. RASMUS, STOP MED AT
SIGE AT JEG SKAL SKRIVE ALTING NED, JEG KAN GODT SELV VURDERE
HVAD DER ER RELEVANT AT SKRIVE NED!!!!!!

Eskil Solvang
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