Referat SIF bestyrelsesmøde 02-11-2016
•

Erik Koors valgt som referent

•

Sejr Nielsen som ordstyrer

•

Formanden ønsker at der tages en beslutning om pant-situationen

•

o

Containeren er kun til dåser og plast, ikke glas

o

Det bliver vedtaget

Den nye dankort-løsning præsenteret på ledelsesmødet bliver der gået mere i dybden med, af
kasseren, Frederik Mazur.

•

Adressen i CVR er blevet ændret, så den passer med den nye placering af SIF.

•

Hjemmesiden blev hacket, men adgangskoden er blevet ændret.

•

Der bliver gjort opmærksom på at DSF (Danske Studerendes Forening) eksisterer. Formand Steen
spørger om nogen er interesseret, i at deltage i deres politikkonference. Ingen er interesserede, det
foreslås at Allan informeres.
o

•

•

SDS betaler umiddelbart transportudgifter og hotel til arrangementet, ellers betaler SIF.

SDS arbejder på at få Allan ind i universitetsrådet. SDS ønsker et par valgslogans fra SIF.
o

Schmidt eller kaos!

o

Make SDU great again!

Der er ikke nok som stiller op til institutrådet. Bror Emil vil gerne stille op for Mærsk Mckinney
instituttet.
o

Der mangler 3 på KPM og 1 ITI.
▪

•

•

Sejr søger folk der kan stille op på KPM.

Jakob Frederiksen bliver vores repræsentant i TEK kval.
o

Det gøres opmærksom på at Jakob Frederiksen er kontaktperson til Per Æbelø

o

Per Æbelø får lov til at deltage i ledelsesmøder.

Steen foreslår et samarbejde på tværs af flere universiteter med stress og trivsel i fokus. Det bliver
der diskuteret videre om i IDA, hvorefter der muligvis skal tages stilling til det i SIF.

•

Visioner og strategier skal laves færdigt.
o

Det foreslås at visionen og missioner gøres skarpere, således at det er nemmere for
bestyrelsen at udstikke mål, så udvalgene kan lave strategier på baggrund af målene.
Udvalgene skal ikke have visioner og missioner.

o

Amalie, Steen og Erik står for dette.

•

Der er problemer med at bruge Dropbox til SIF, idet nye ikke har været med i studiecuppen, og
derfor ikke har plads.
o

Det foreslås at der arbejdes med at gøre dropboxen mindre.

o

Der bliver arbejdet med at OneDrive gennem SDU kunne blive en ny løsning med 1 tb plads
til alle. Det er dog meget arbejde i det, og det kigges på af Frederik Mazur (LOZ KAZEROS!!).
Der er store problemer i google drev, hvorfor netop onedrive overvejes.

•

Amalie foreslår at arrangementer hvor bestyrelsen er offentlig varetages af bestyrelsen, i stedet for
SIF event.
o

Der er tale om få arrangementer.

o

Det skal være helt hvilke arrangementer der varetages af bestyrelsen.

o

Amalie vil generelt have bestyrelsen inputs til opdelingen mellem opgaverne i SIF event,
IDA event og Fraktalet.

o

Der blev enighed om at følgende arrangementer afholdes af bestyrelsen
▪

Dig og TEK-ledelsen

▪

Reception

▪

Generalforsamling

