
 
 

SIF Bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 6. september 2016 

Generelt 

Valg af ordstyrer og referent 

Steen er ordstyrer. 
Per er referent. 

Tilstedeværende 

Emil, Erik, Frederik, Steen, Per, Dzenita, Kenneth S, Anne & Sebastiam 

Formandens ord 

Nyt samarbejde med Bowl N Fun. Vi afvikler et event sammen med dem d. 27 okt. 
Der vil være nedsat betaling til medlemmer (100 kr) og ekstra nedsat til 
udvalgsmedlemmer (50 kr). SIF betaler 150 kr pr. næse og midlerne bliver taget fra 
Carlsberg puljen. Det skønnes at koste 6.000 kr. jf. dokument på dropbox.’ 
 
Der mangler en iPad 2 – den er forsvundet. Kenneth vil fremover styre udlån med 
dokument som ligger i dropbox mappen (under bestyrelsen) 
 
Vi vil reklamere for GF på rustursbesøg lørdag 
Der har været én henvendelse fra en GMM’er. 
 
Vi skal gerne deltage i Student Fair d. 13 og 14 sep. Men mangler hænder. Vi kan evt. 
slå det op i SIF event, eller lade være med at deltage. Deadline er fredag 

Økonomi 

Der er møde med revisoren tordag d. 8 sep. Kl. 14.00. Per, Frederik, Amalie og Steen 
deltager hvis muligt. 
 
Frederik har lavet et nyt bilag som skal vedhæftes, når man har brugt SIF kortet eller 
har lavet en afstemning på dankortmaskinen. Ligges samme sted som udlægssedler 
eller i økonomi mappen på dropbox. 
 
Revisoren har skrevet, at man ikke må indkøbe noget i Tyskland og give væk, som vi 
gør til Bold og Band. Dette skal drøftes nærmere, men vi bør undlade at gøre dette 
fremover. 

Events 

Der var første møde i SIF Event i ultimo august omkring fordeling af event. Det 
lykkedes at få folk på alle events, pånær SIF/IDA Cykelsmed som ikke bliver afholdt i 
efteråret. 



 
 
 
Der bør tilføjes til slutevaluering til rusturen, at man kan vælge at tilkendegive sit 
ønske om at få mere at vide omkring SIF Event.  
  
Der har været meget dårlig koordinering mellem SIF og IDA i forbindelse med dette 
semesters events – det skal være højt prioriteret at bruge TEK-kalenderen. Amalie vil 
få adgang til dette. 

Projekter 

Eventkalender 

Mødedato forkert til dig og tek ledelsen.  
Cykelevent bliver ikke til… pga. manglende tovholder 
Evt. tilføje job i udlandet og brætspilsaften i november…  

SIF Image 

- Vi kører en ”Vidste du at” kampagne. 
- Der er opstillet roll ups.  
- SIF Logo kommer snart til kontoret.  

Forsikring Rustur 2016 

Forsikringen er bestilt. Det koster en merpris på ca. 6.000 om året for SIF.  

Eventuelt 

Jobtræf 

Der er planlagte opslag på Facebook – lad være med at slå noget op oveni. 

Grill 

Store grill er forsvundet. Der vil blive lavet en efterlysning: 2 kasser øl til den der 
finder grillen. 
 
Hvis køb af ny grill, bør man købe en med tillægsbord 
Pris på ny grill 3500,-  
 
Nøgle til grill ligger i pokalen. 

Rekom 

Hvis man skal have kontakt til rekom, så skal det gå igennem Dzenita, Didde eller 
Asge – meget vigtigt, da det sender et dårligt signal at forsøge at lave parallelle 
aftaler.  
 
Klare retningslinjer i forhold til kommunikation er nødvendigt her.  



 
 

Arbejdsgrupper (TEK) 

Doodles kunne være en mulighed for at imødekomme problem omkring 
studenterdeltagelse. 
 
Synkronisering af undervisningskalender med student mail kalender automatisk. 

Carlsberg 

Carlsberg er leverandør de næste 3 år… Nye bestillinger skal ske igennem kantinen. 

Mobil soundbox 

Evt. indkøb af sådan en højtaler – prisskilt: 7.500 kr. 
Afstemning til næste møde, når vi kender budget og resterende studenterpolitiske 
midler. 

Ny mødedag 

Der oprettes en doodle til ny bestyrelsesmøde dag efter generalforsamlingen. 


