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Valg af dirigent og referent
Dirigent: Klaus Rose
Referent: Steffen Hansen

Formandsberetning v/ Steen Schütt
Beretningen for SIF er blevet opdateret. Visionen er også blevet opdateret, dog ikke helt klar endnu.
SIF deltager nu også i TEK Kval. Jacob sidder i hovedudvalget. Per og Amalie har været med i
studiestartplanlægningen.
SIF har fået JARVIS, som er meget nyt på nuværende tidspunkt og der er planer om at udvikle på det.
Har de studerende forslag til ændringer, skal man bare skrive til SIF Event. Der er planer om at lave en
undersøgelse, hvor de studerende kan komme med forslag til ændringer og nye tiltag.
JARVIS må ikke bruges til fest
Fraktalet vil gerne holde månedlige events såsom bingo, hvor de ønsker at sælge en enkelt øl eller to.
Dette tages videre internt.
Events er blevet flyttet fra bestyrelsen til det nyoprettede SIF Event.
SIF har haft støttet Gamejam eventet på SDU med 5.000 kr.

Udvalgsberetninger
Fraktalet v/ Mathias Madsen
Fraktalet har fået ny formand. Mathias Madsen er nu den nye formand.
Der er lige nu 14 medlemmer i Fraktalet. De mangler en næstformand da den forrige trådte af for en uge
siden.
Der er lagt fokus på at holde små events samt det store Spring Party for tiden.
Da det ikke gik godt med Spring Party sidste år, er der lagt meget mere fokus på PR i år.

SIF Event v/ Amalie Harehjort
SIF Event blev stiftet sidste sommer og består af både medlemmer fra bestyrelsen og andre studerende.
Der er en regel om, at events kun bliver afholdt, hvis der er medlemmer der brænder for at afholde det.
Events afholdt indtil videre er gået godt.

SIF Rustur v/ Erik Koors
SIF Rustur har fået fastlagt dato: 8-10 september. De studerende har fået lov til at have fri for
undervisning om fredagen.

Side 1 af 3

SIF Generalforsamling 2017

Referat

02/03-2017

Der er blevet fundet 57 frivillige – indtil videre kun gamle frivillige. Der skal bruges 70-80 frivillige. Der
søges på en senere dato.
Glidebanen bliver taget med igen i år.
Der er desværre problemer med at finde lokationer.
I år er der fundet en uddannet kok, som hjælper med at sammensætte maden.
De frivillige vil i år blive bedre forberedt til turen, bl.a. i ingeniøropgaven og sikkerhed heromkring.
Fredagens program fra forrige Rustur bliver lavet om ved næste Rustur. Planlægningen er ikke helt på
plads endnu.

SIF Udlejning v/ Steen Schütt
Den store grill er kommet tilbage! Sluchice maskinen er et hit og bliver lånt flittigt.
Der er blevet udarbejdet en formel lejekontrakt, som lejeren skal udfylde inden lån af udstyr.
Forslag til nye ting i udlejning er velkomne og kan bare skrives til enten Kenneth eller SIF.

Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag

Valg
Formand: Steen Schütt
Næstformand: Amalie Harehjort
Kasserer: Frederik Andersen
Bestyrelsen:
-

Allan Hansen
Andres de Raadt
Bror Emil Laursen
Erik Koors
Jakob Frederiksen
Sebastiam Jørgensen
Sejr Nielsen
Steffen Hansen

Suppleanter:
-

Per Breum
Joachim Boll

Intern revisor:
-

Dzenita Hasic
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Eventuelt
Der er intet til eventuelt

Afslutning
Mødet afsluttes omkring kl. 17:00

Side 3 af 3

