Dagsorden for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
29. september kl 16.15 i saunaen
1) Valg af referent
Ikke mig! Eller noget, kig nederst på sidste side for at finde ud af det.
Så er der lidt af et mysterium.
2) Forplejningsminister
Der Pizza, eller... Det er der i hvert fald bestilt. Vi håber at der kommer noget senere.
Næste forplejningsminister er: (Du får penge tilbage) Eskil
Det bliver torsdag i uge 43, kl 16.15
3) Rengøringsklager over Saunaen efter semesterstartsfesten
Peter Madsen kommer med en løftet pegefinger. (Både fysisk og i overført betydning)
Der var spontan forfest til festen. Hvis vi ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt,
kan ledelsen finde på at finde på dårlige ideer om at tage vores lokaler.
Det har en meget negativ konsekvens for os, hvis det sker for mange gange.
Tag en for teamet, hvis du ser at det ser helt forfærdeligt ud!
4) Nyt fra råd og nævn (Der er valg i disse råd og nævn)
Der skal indsendes kandidatlister senest d. 10. november.
a ) Studienævn
Kan vi sørge for at Laura kommer næste gang og fortæller om hvad studienævnet laver? Eller også en anden der ved noget?
b ) Undervisningsudvalg
Jacob vil gerne være med.
Der er møde i morgen...
Det handler om:
Lavpraktisk, kurser, evalueringer o.lign.
Skriv til Tobias hvis interesseret (toleh20@student.sdu.dk)
Senest har de snakket om:
Hvordan sørge vi for at folk ved hvad de kan når de er færdige med deres
uddannelse.
Skal studienævnet skilles ad på naturvidenskab?
c ) Institutråd
Hvis du er interesseret, så skriv til Eskil (essol20@student.sdu.dk)
d ) Arbejdsmiljøudvalg
Vi har snakket om vilkår får ansatte studerende.
Følg op på hvordan det går med lydniveauet i spaen.
e ) Akademisk Råd
Vi ved ikke så meget, Emilie finder en der ved noget til næste fagrådsmøde.
De giver os i hvert fald nogen penge.
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5) Gennemgang af seneste aktiviteter
a ) Datmatmøk fest
Hvordan fungererede det med madvogn?
Det var ikke så meget mad for pengene
Der var langt fra fest til med.
Det var ikke så praktisk med billeterne
Hvis man kunne få det til at virke praktisk er det en god ide med mad.
Det er hyggeligt med ældre studerende og undervisere.
Kan man måske få en DJ?
b ) Velkommen tilbage til IMADA
Lidt overraskende at det var der.
Ændre navnet, det lyder lidt underligt, og der er ikke nogen grund.
6) Fremtidige arrangementer
a ) Onsdag spilaften: Banko med IDA den 5 oktober
Kan vi ændre tidspunktet, så det ikke fremgår så sent.
b ) Saunabaren den 7 oktober
Festministeriet trodser inflationen.
Derefter er der fredagsbar i ÆTER.
c ) Code Jam (med william den 12. oktober
Der er noget for alle, selv for matematikere.
d ) Årsfesten den 28 oktober
Du kan stadig købe billet, bare ikke med os.
e ) Julefrokost på IMADA den 9 dec
Det sker.
7) Spaens interiør
Vi holder lige en kort pizzapause.
Ur, gerne magen til balkonens ur.
Lad rummet være et stort skakspil.
Lyddæmpende paneler o.lign.
Kan vi opdele rummet? Måske roligt på den ene side, og gruppearbejde på den anden.
Kan vi bare få fat i de store skærme til saunaen?
Den anden skærm til gruppearbejde.
Kan vi få planter dernede, vi skal have gjort noget ved den kedelige farve.
Er det nødvendigt med alarm stadigvæk?
Vægdekorationer.
Loungaagtigt noget a.la. det på gangene.
Bordene laver meget larm
Nogle andre mere gruppevenlige borde hvis vi vil have grupperum del.
Hjul på stolene.
Stikkontakter.
Vi laver et facebook opslag, og samler op på det i bestyrelsen.
Det er stille og roligt gruppearbejde.
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8) fællesfilm på uni (The Matrix)
Find et stort lokale
Det er hyggeligt at se film.
9) PC til saunaen
Til fælles musik?
Hvorfor?
Vi har adgang til cloud servere
De snakker om noget jeg ikke forstår
Stemningen virker imod.
Bare sæt den skærm op.
Kan vi gemme en computer i et HDMI kabel?
10) Eventuelt
Vi skal have fundet et sted til Peters løftede pegefinger, der foreslås ved siden af pokalen.
Gode råd til nye studerende om hvordan man bruger saunaen. Kan vi sætte f.eks. informere med skilt på køleskabet
Skakur og skakspil
Typografikursus til Eskil
Emilie brokker sig over at William brokker sig, selvom han bare kommer med konstruktiv kritik.
Alkoholfrie øl, breezer el. lign. ? Måske en prøveperiode?
Det lyder godt.
Men er det besværligt hvis der er for mange ting.
Der er ikke plads nok til at køle alting ned.
Vi laver en afstemning på facebook
Festministeriet forventer at bestyrelsen giver et svar.
Kan vi blive bedre til at pante oftere.
Tour de Pant.
Lægge en fast dato
Der er noget med at vi kan få dansk retursytem at komme og hente for os.
Referenten vil gerne klage over et langt referat.
Eskil Solvang
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