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Orientering 

Økonomi 
- SIF kontoen er meget lav. Musik konto har penge. 

- Ingen fond støtter på nuværende tidspunkt civilingeniør studietur 

- Civilingeniør giver mere til SIF end diplom 

- I år er der betalt 50.000 kr. i studietursstøtte til civilingeniører af egen kasse 

- Der foreslås at finde en fond, som kan støtte vores studietursstøtte og/eller aktiviteter som SIF kan 

deltage i, hvor der kan tjenes penge (Tinderbox/Institutdysten el.lign.). Hvis ikke dette er muligt, er 

der enighed om at stoppe studietursstøtten med start fra næste årgang (nuværende årgange skal 

ikke have det fjernet, da det er lovet). 

- SDU har en afdeling der er specialiseret i at søge fonde og lign. 

- Der nedsættes en arbejdsgruppe til dette: Frederik, Steen, Allan og Jesper 

Vision, mission, mål og strategi 
- Erik og Steen har udarbejdet vision, mission og mål for SIF 

- Målene der er sat i dokumentet skal nås inden 2020. De handler meget om SIF’s synlighed på TEK – 

Det er meget vigtig at de studerende ved hvem SIF er, hvad vi laver og hvordan man bliver en del af 

det. 

Universitetsvalg 
- Allan er blevet en del af universitetsrådet 

- Alle råd er blevet fyldt ud 

- Næste gang skal valget planlægges bedre 

- Der foreslås at starte et udvalg, som har ansvaret for valgreklamer og lign. SIF Valg foreslås. For to 

år siden sørgede SIF Valg for kage/kaffe og masser af reklame for at få Jesper valgt ind. 

- Allan kigger på at få SIF Valg aktivt igen. 

TNS/IDA 
- Steen sidder i repræsentantskabet i IDA 

- Ny formand, Thomas, enige i at sætte mere fokus på dimittender 

- Juleseminar: 

o Afholdt på SDU – 29. december 

o Workshop – Hvordan valgprocessen skal være fremover. 

- Når studerende deltager i møder med TNS, vil IDA gerne støtte som tak 

- Steen sender invitationen videre til de studerende 

Henvendelser 

Den Fynske Spilfabrik 
- Ønsker reklame overfor studerende der kunne være interesseret, som er færdige til januar. 

- Steen hører, hvad de ønsker og kigger videre på det. 



- Det vedtages, at når SIF modtager henvendelser der er fagligt relevant for de studerende, kan der 

gøres mere ud af det end bare Facebook opslag. 

Expuri 
- Headhunting platform for virksomheder – fordel for både studerende og virksomheder. 

- Expuri ønsker et møde, hvor de snakker om deres ide til denne platform og får feedback på det 

- Amalie, Bror Emil, Sejr og Sebastiam vil gerne være med 

- Der foreslås at tage en mere med, som er på et højere semester. 

Diskussion 

TEK Ledelsesmøde 
- Virkede meget uprofessionelt. 

- Godt: Nye kom med ting de gerne vil snakke om. 

- Dårligt: Uforberedte. Der skal afklares på forhånd, hvad der skal snakkes om og hvordan. Der 

forslås et formøde, et par uger inden. Det skal enten være det første punkt på dagsordenen til 

bestyrelsesmøde eller et separat møde en anden dag. 

Inkludering af studerende 
- Der blev nedsat en arbejdsgruppe under mødet fra to måneder siden. 

Afrunding – Eventuelt 

Dzenita (IDA) 
- Julebingo med Fraktalet: Eventet er booket til Nedenunder. De kræver betaling. 

- Nedenunder svarer, at det kan gå under ”Joint Venture” arrangement. Arrangøren betaler 

arbejdskraften og SDU betaler lokalet. 

- Der foreslås, at når der er Joint Event (mellem fx IDA og Fraktalet) står SIF for at booke lokaler for at 

undgå dette. 

- Bold og band: Der arbejdes på at bruge pladsen mellem MMMI og Indgang F – Dog er der 

problemer med at medarbejdere har klaget over støj før. 

o Der skal budgetteres med 0 så der ikke er over- eller underskud 

Amalie 
- Vil gerne drøfte, hvordan valg af formand og næstformand i SIF Rustur foregår 

- Hvert udvalg vælger, hvordan de selv rekrutterer medlemmer til deres udvalg 

- Der skal offentliggøres på fx Facebook, når der søges medlemmer, så alle har mulighed for at være 

med. Udvalget kan så vurdere, hvem de vil have med. 

- SIF Event: 

o Midler til SIF Event: Det var diskuteret ved et tidligere bestyrelsesmøde. Amalie skal kigge 

efter referat 

- Det røde rum: 

o Amalie og Erik har sagt til Henning og Kirsten at SIF Event er ansvarlig for det røde rum. 

o Bestyrelsen er enig med denne beslutning – SIF Event, på vegne af SIF Bestyrelsen, er 

ansvarlig for det røde rum 

Bror Emil 
- Bror Emil vil gerne bage en kage til ledelsesmøderne på bestyrelsens regning. 



- Bestyrelsen godkender dette. 

Sejr 
- Dig og TEK Ledelsen: Det skal afholdes efter behov frem for faste datoer.  

- Der foreslås at der skal reklameres meget bedre for de events, som SIF afholder. 

- Dzenita giver viden videre til Amalie for hvordan man bedre kan reklamere for events. 


