
SIF Bestyrelsesmøde – Referat 
Onsdag d. 01 februar 2017 

1. Formalia 

a. Referent: Steffen Hansen 

b. Ordstyrer: Sejr Nielsen 

2. Udvalg 

a. Udlejning (KPS) 

i. Kenneth har lavet en lejekontrakt, så folk skriver under når de låner udstyr. 

ii. Teltet skal af hjemmesiden, da det er blevet smidt ud. Slush Ice maskinen skal på. 

Det klarer Steffen. 

b. Event (AKH) 

i. Kalenderen er færdig, og event har fået nye medlemmer. Event holder et møde 

sidst i februar. 

ii. Frederik og Sebastiam træder af som quiz masters. Nye quiz masters diskuteres til 

event mødet. 

c. Rustur (SE) 

i. Intet nyt. 

ii. Dato for rusturen er ønsket snarest muligt pga. planlægning af studiestarten fra 

SDU. 

d. Fraktalet (SS) 

i. Fraktalet får ny formand (Matias) og næstformand (Kenneth).  

3. Orientering 

a. Generalforsamling (SS) 

i. Vedtægter: Intet ændres. 

ii. Steen står for indkaldelse i denne uge.  

iii. Reception: Tidspunktet er enten kl. 12 eller 16. Amalie og Steen står for at finde 

endeligt tidspunkt 

iv. Beretninger: Bestyrelsen og udvalgene skal stå for at lave en beretning og en 

præsentation til generalforsamlingen. 

b. Studiemiljø (SS) 

i. TEK Kval (JF): 

Optaget på kvote 2 er steget. Flere fra SIF skal med til møde i marts/april. 

Mere info om dette kommer når mødet nærmer sig. Erik har til TEK Kval 

mødet fortalt om JARVIS, hvor resten var meget positive, især omkring at 

SIF ikke sælger alkohol i lokalet. 

Hæftemaskiner er blevet ønsket til TEK. 

ii. Studienævn 

Studienævnsmøde: Ministeriet har vedtaget, at du kan få aktivister 

(studierelevant – lagt mange timer i det) på dit eksamensbevis, som ikke 

har ECTS point. Dette skal der søges om hos Studienævnet, som vurderer 

om det kan komme på dit bevis. 

SIF skal hjælpe med at få fat i flere ansøgere til uddannelsesudvalgene, som 

har ny deadline d. 22 februar. 



Det foreslås at bede Studienævnet om at MMMI holder en fast 

gennemgående dato for aflevering af bachelorprojekt på tværs af 

studierne. Bror Emil tager det videre. 

Nye kommende regler om at smide folk ud af projektgrupper: UA’er 

(Uddannelsesadministratorer) kan selv stå for at tage disse beslutninger, i 

stedet for at søge igennem studienævnet. 

iii. De studerende i centrum 

Der forslås at få en fra SIF ind i udvalget for De Studerende i Centrum. 

Dette kigges på senere. 

iv. Uddannelsesudvalg 

SIF vil stå ude på gangen med kaffe og reklamere for uddannelsesudvalget. 

c. Økonomi (FMA) 

i. Halvårsregnskab og bilag: Der arbejdes på at få halvårsregnskabet på plads. 

d. Hjemmeside og database (SH) 

i. Der forslås at ændre på hjemmesiden, så brugere der ikke har Facebook også kan 

se events. Det skal også være nemmere at finde event-relaterede dokumenter, 

såsom filer i forbindelse med generalforsamling. 

4. Diskussion 

a. Pædagogisk Kompetenceudvikling 

i. TEK Kval afholder møder, hvor udenlandske forelæsere bliver undervist i hvordan 

danske studere bedst undervises. De ønsker en til to fra SIF til at holde et foredrag 

fra studerendes synsvinkel. 

ii. Emner: Tiltale, Flipped classroom, Fremmøde, Ret til/husk pauser, Flere aktivister i 

undervisning (polls) 

5. Afrunding 

a. Eventuelt 

i. Event: Tilmeldingssystem til events: Amalie og Steffen kigger på NemTilmeld. 

ii. Event: Betaling for ikke-medlemmer til events: Folk som ikke er SIF medlem skal 

betale mere end SIF medlemmer. Dette gør det mere attraktivt at være SIF 

medlem, men beslutningen skal ligge hos dem der arrangere eventet. Om man må 

invitere andre end TEK studerende (kammerater, søskende) skal også være en 

beslutning af dem der afholder eventet. 

iii. Pant: Jakob vil undersøge, om kantiner vil pante flasker. Der forslås at lave en 

pantspand i JARVIS, hvor folk kan donere pant.  

iv. SIF er i dialog med Tinderbox om frivillige. 

v. NordTek: SIF deltager snart igen. Hvis man har lyst til at tage med, skal man 

henvende sig til Per. 

vi. Ledelsesseminar: Der drøftes internt om der er penge til at tilbyde SIF Ledelsen et 

ledelsesseminar. Steen tager fat i Frederik. 

b. Næste møde: 

i. Onsdag d. 08/03-2017 


