
Dagsorden for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
1. December kl 16.15 i saunaen
1) Valg af referent

Den sædvanlige

2) Forplejningsminister

Der er hjemmelavede pebbernødder, og de smager virkeligt godt. Som i himmelsk godt.
Vi har aldrig smagt noget der smager så lækkert. Vi sender mange komplimenter efter
hvem end der har bagt dem.
Forplejningsmininster: Emilie, det bliver d. 1. februar.

3) Nyt fra råd og nævn

a ) Resultater af valg 2020

Alle andre end Isak kom ind.

b ) Studienævn

Intet nyt...

c ) Undervisningsudvalg

Der har været snak om cafeerne, det er lidt underligt at der sidder phd-ere,
og en stor del kan ikke dansk. For det er primært førsteårsstuderende.
De vil ikke ansætte folk gratis.
TA’er er ikke blevet spurgt
Der er flere henvendelser om dispositioner end normalt, vi ser ikke mønstre.
APV (Find lige ud af hvad det betyder). TA’er har klaget over
manglende information og vejledning til første gangs TA’er

d ) Institutråd

Der er møde i morgen. Så intet nyt.

e ) Arbejdsmiljøudvalg

Der ikke noget nyt.

4) Gennemgang af seneste aktiviteter

a ) Saunabar den 4 November

Arrangører og deltagere synes at det var godt.
Der ønskes længere Saunabar.

b ) IMADATO den 12 November

Der er gået noget galt. Det var ikke kommunikeret klart nok hvornår man
skulle komme. Der var et generelt kommunikationsproblem.
Print ting ud! Ellers dukker folk ikke op! Det er også oplevelsen fra festmi-
nisteriet.
Kan vi invitere alle folk i facebookgruppen? Eller skal vi lave en seperat
gruppe til at spamme folk?
Eskil laver en kort guide til hvad som minimum skal laves. Snak med f.eks.
Katrine. (Hvor skal plakater hænges op, Skriv ting i google kalender)

c ) IMADA ZOO Fest den 18 November

God fest. Der var ikke så mange, men dem der var der festede igennem.
Det var godt (især for planlægning) at der var billet.
Fest om lørdagen?
Har du en holdning, så skriv til festministeriet. De lytter gerne til feedback.

5) Fremtidige arrangementer

a ) IMADA Juleklip afslutning og Saunabar den 2 December
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Juleklipskonkurrencen bliver udsat med en uge eller 2.
Der er præmier i prisklassen 150 kr.
Emilie laver nye
Større, ny dato, mere iøjnefaldende tekst.

b ) Julefrokost på IMADA den 9 December

De vil gerne låne vores julepynt. Så lav noget, de bliver glade.

6) Tur til Silicon Vally i 2024 (UNF)

Studietur, det er på tidligt stadie, så vi hører forhåbentligt mere senere. Computertin-
geldutter.

7) Brug af pengene til spaen

Vi må bruge 11250 kr. Det er til pynt og spads. De skal bruges ved EAN nummer.

8) Er der stemmning for at få kakao i saunaen?

Kan vi spørge netcompany om de også vil give os kakao (Emilie snakker med Thomas)

9) Eventuelt

Viktor har lavet en delt kalender. Den hænger rundt omkring på IMADA. Emilie sender
google mails til Viktor (se listen på vores drev)

Eskil Solvang
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