Dagsorden for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd
30. September kl 12.00 i saunaen

1) Formalia
a ) Valg af referent
Eskil, yay, mig!
b ) Tilstedeværende
Aya, Bastian, Cecilie, Eskil, Emilie, Marcus, Thomas, Tobias
2) Fodbold
Det skal være til foråret, start maj, en af de to første uger, måske snakke sammen med festministeriet om at lægge godt i forhold til en saunabar. Bastian er
tovholder.
3) IMADATO slut oktober
Det bliver d. 12. november.
Spørg hvornår de senest vil have at vide hvor mange vi kommer, og om vi kan få
nogle goder. Aya tager over.
Bastian laverfin reklame.
4) IMADA Trøje/Prosa event den 16 nov. kl 16
Print trøjer, og så også noget quiz.
Emilie er i gang med at finde ud af om IDA vil give nogle af trøjerne.
5) Flere typer Alkohol i saunaen/ hjælp fra festministeriet
Vi kan godt prøve
Vi køber et eller andet, og så ser vi om folk køber det.
Vi finder et eller andet der er på tilbud.
Skal vi have hjælp fra festministeriet.
I forhold til den snak vi havde om drukkulturen.
Lige gør folk opmærksom på hvornår der kommer nye øl, så de ikke forventer er
der hele tiden kommer mere.
Vi lægger et loft over hvor meget der skal bestilles.
William, Cecilie, William og Siv laver en gruppe.
25 kasser er loftet på lagerbeholdningen.
Festministeriet kigger kun på øl.
Vi beholder alle pengene i fagrådet.
6) opstilling til råd og nævn
Vi skal have en til institutrådet, Eskil hører.
Akademisk Råd, Emilie finder ud af hvad det indebærer
Aya finder ud af om Laura genopstiller
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7) håndtering af spaen
Lav en mail, spaen@imadafagraad.dk lav facebookopslag om det.
Vi laver et udvalg: Aya, Tobias, Thomas, Bastian og Cecilie.
Thomas laver mail.
- Høj kvalitets memes.
- Vanddispenser o.lign.
Se listen fra fagrådsmødet.
8) pant situationen
Lav et event en gang om måneden, og se hvad dansk retursystem kan.
Emilie kigger på det.
9) Eventuelt
Batian laver reklame til spilaften, ændre til kl. 16.
Tobias kigger på krus og kopper.
Vi har ingen penge...
Festministeriet vil gerne have vores sprut, de kan få vores vodka for 50 kr per
flaske.
Please ignorer at datoen er forkert i filnavnet, jeg er for doven til at ændre det
nu...
Eskil Solvang
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