
Dagsorden for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd

12. August kl 10.15 ved Thomas

1) Formalia

a ) Valg af referent

Marcus Pedersen

b ) Tilstedeværende

Emilie, Katrine, Aya, Thomas, Marcus

2) Velkommen til IMADA

a ) Velkommen til IMADA (Matematiker) d. 22 september kl 14-18

(Matematiker) d. 22 september kl 14-18
DS d. 8. sep.
CS arbejder vi stadig på

Emilie har modtaget mail fra Søren sten hansen, og har snakket med
David og Peter M Velkommen til imada var delt op sidste år - vil vi
gerne have det igen? - Ja, der er for mange Hvem har tid og lyst til at
deltage Katrine kan komme fra kl 16 d. 22.

Folk har lov til at blive så længe som de har lyst Folk finder makker, og
så sender vi makker-par ud i grupper for at spille brætspil. Vi er igang
med at find en dato som datalogerne kan

b ) Godkendelse af arangement tekst

En mindre ændring blev forslået:

"For at gøre fordelingen af grupper lettere bedes i på forhånd at finde
sammen i grupper af 2-3 personer fra eget stamhold."istedet for
"For at gøre fordelingen af grupper lettere vil det være en fordel hvis
man på forhånd har fundet sammen i grupper af 2-3 personer fra eget
stamhold."

3) IMADA Trøjer

Vi skal ikke have trøjer i sammenarbejde med PROSA alligevel, da vi ikke også kan
få trøjer til Matematik. PROSA ønsker kun at give trøjer til PROSA medlemer -
Det er alt eller intet!

4) Science rally

Towers of Hanoi Sortering uden at snakke (Højde derefter alder)

5) Nat-tur d. 24 september

Tutorne har lavet poster, og hvis vi vil kan vi have en post hvor vi kan stå og
snakke om IMADA

6) Eventuelt
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Print info og giv til alle nye studerende. (Katrine)
Spilaften hver Onsdag, Kaffe, generelt benyttelse.

Thomas har sent noget som Peter ikke vil acceptere som kvitering. Men det er der
styr på nu (Emilie er glad for at bøvle beukrati med Peter) Sauna rengøring før
semester start. (Madag d. 29. Aug. AKA Dagen FØR Science Rally) tidspuktet
bliver KL 10.
Ting der skal gøres: Afkalkning af kaffemaskinerne, Tøre overflader af, Ryde op /
Sortere Brætspil og TV møbel, Øverste hylder, Vektor-rummet of Dødsstjernen?

Emilie Madsen
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