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TEK Innovation (v/ Søren Elmer)
Søren Elmer, leder af TEK Innovation. TEK Innovation står bl.a. for at formidle kontakt mellem os og
virksomheder.
Med fokus på kommunikation, så findes der nogle platforme der er bedre end andre. Til kommunikation fra
universitet til de studerende: Der foreslås at have én samlet platform, hvor TEK og SIF kan dele jobopslag,
events og lignende. BlackBoard fungerer ikke godt, og mange studerende har svært ved at finde relevante
nyheder, da der bliver postet meget forskellige.
Der findes tavler, bl.a. en praktiktavle med praktikrelevante oplysninger. Der er desværre bare ikke mange
der kender dens placering. Der foreslås at flytte alle tavler enten ned til hovedindgangen eller over i
bygning 44, hvor folk er.
Der siges, at Facebook er et dårligt værktøj, da der er rigtig meget (grupper, sider, reklamer) der prøver at
få brugerens opmærksomhed. Det er meget nemt for brugeren at afvise en besked et øjeblik fordi man ikke
har tid, og så aldrig får det tjekket igen.
TEK Innovation tager al feedback og diskussion videre internt.

Udvalg
Udlejning (v/ Kenneth)
Den store grill er kommet tilbage. Der ledes efter gratis hjul, da de forreste mangler.
Der blev købt værktøj tidligere, som var beregnet til at reparere cykler. Men værktøjet kan ikke bruges til
meget ud over at lappe dæk. Der kan købes special cykelværktøj til 300 kr. Kenneth kigger på muligheder til
næste gang.
Hvis værktøjet tages med skal det udlånes ved kontrakt. Det er dog ok, at en person med adgang til
kælderen åbner op og er med mens der repareres og sørger for at udstyret lægges på plads igen.

Rustur (v/ Erik)
Der ledes nu efter frivillige. Lige nu har vi 75 frivillige – dvs. der i år skal sorteres mellem dem.
Frivillige bliver i år bedre forberedt – så de ved præcis hvad de skal og hvornår.
Der er i øjeblikket problemer med at finde lokationer, da mange skoler afviser. Erik er ved at få SIF ind som
Folkeoplysende forening – dette giver mulighed for bedre at kunne leje skoler.
En kok er med ind over maden i år for bedre at få sammensat mad. Der foreslås at lave to frokoster, kl. 12
og kl. 14.
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Fraktalet (v/ Laura)
Fraktalet har fået ny næstformand – Laura.
Spring Party bliver i øjeblikket promoveret godt og der er allerede blevet solgt 12 billetter. Snart stiger
prisen, og Fraktalet regner med at der bliver solgt en del lige op til.
Der opsøges også deltagere ved at stå på gangen/gå i lokalerne og dele flødeboller/kaffe.
Der søges også hjælp til, hvordan budgettet skal lægges og hvor mange penge der må bruges på det. Steen
foreslår at udvalg generelt bliver bedre til lægge budgetter, da flere udvalg trænger til at blive bedre til det.
Der er næsten lige blevet lavet en blanket, som skal udfyldes for at søge om penge til afholdelse af event.
Dog hvis eventet går i nul er der ikke grund til det.

IDA (v/ Dzenita)
IDA har planer om at sætte ressourcer til kun at fokusere på kandidatstuderende. Dog har IDA samme
problemer som ved TEK Innovation for, hvordan de rammer kun kandidatstuderende og ikke
bachelorstuderende.
Mellem SIF og IDA skal der også skrives en kontrakt omkring samarbejde. Dette tages mellem Dzenita og
Steen. I denne kontrakt stå også, at SIF og IDA har sammen et gratis kursus hvert år i fx præsentationsteknik
eller lignende. Ledelsen i SIF bliver enige om emnet og vender tilbage til IDA.
Der foreslås, at Dzenita kontakter TEK i forbindelse med et kandidatarrangement, hovedsageligt pga. TEK
havde ”glemt” det officielle arrangement. Her kan IDA og evt. SIF reklamere for events rettet mod
kandidatstuderende.
IDA foreslår, om SIF er interesseret i at afholde disse events sammen, som er rettet mod kandidater. SIF er
positiv overfor det.
Følgegruppen for TEK studiestart har planer om at lave en studiestart for kandidatstuderende, hvor bl.a.
IDA kan reklamere for deres fagtekniske netværker da for få studerende kender til dem.
Desuden skal IDA, Fraktalet og SIF Event blive bedre til at koordinere datoer om events. Dette tages internt
mellem udvalgene.

JARVIS (v/ Erik)
Lige nu arbejdes der på at købe mikrobølgeovn. Vi har fået en kæmpe tavle af TEK som skal sættes i lokalet.
Der er blevet lånt to skærme på rulleborde som en test for, om der er interesse i at bruge dem, og med
hensyn til varme. Maling er blevet et problem, da bygningen er statsejet og at skal der males skal der søges
om det.
Næste skridt er at lave en ny undersøgelse om JARVIS, så meninger, feedback og forslag til nye tiltag kan fås
på skrift, som også kan bruges til at vise til fx TEK.
Desværre har der været et problem, hvor nogle studerende har haft taget et whiteboard fra et grupperum
til JARVIS. Dog har Tina, dekanens sekretær, taget det som, at der har været behov for whiteboards og
opslagstavler. Derfor skal vi være opmærksomme på studerende der gør dette, og gøre dem opmærksom
på at de ikke må det og at inventar ikke må flyttes mellem lokaler.
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JARVIS må ikke bruges som bar – vi skal være opmærksomme på, at det ikke er forbudt at drikke alkohol i
JARVIS, men der skal være en grænse så lokalet ikke er en bar eller et sted hvor studerende mødes for at
drikke. Dette skal gøres i Nedenunder eller andre steder.
JARVIS har fået en Facebook side, hvor bl.a. events og generelle beskeder kan deles.

Orientering
Tinderbox (v/ Steen)
Steen har lige været til møde med Tinderbox. Vi har fået Stage Hands og Sweeper opgaverne med 30/20
deltagere lige som sidste år. Tilmelding er klar og bliver postet i morgen.

Studiemiljø (v/ Steen)
TEK Kval afholder studiemiljøundersøgelsen, som kommer ud om i næste uge. Per Æbelø vil gerne have
medlemmer af bestyrelsen til at stå flere steder på TEK og opfordre studerende til at svare på
undersøgelsen. TEK er villig til at vil betale for kage eller lignende som vi kan give til de studerende.

Generalforsamling (v/ Steen)
Der var ikke kampvalg. Joachim er ny i bestyrelsen som suppleant.
Der arbejdes på en ny vision, så SIF fokuserer mere på de kandidatstuderende.

Økonomi (v/ Frederik)
Halvårsregnskabet mangler stadig. Der har været svaret på de forespørgsler som revisoren har haft om
bilag til betalinger. Revisoren gav ros for bilagene, og at der er kommet meget mere styr på det.
Steen og Frederik lægger snart et budget for næste semester, så der bedre er styr på penge til de forskellige
udvalg, så udvalgene ikke behøver at søge om penge på samme måde som nu.
Angående studietursstøtte får civilingeniør 500 kr. i støtte og diplom 1000 kr. i støtte, da støtten til diplom
udbetales af en fond og støtten til civil af egen kasse. Da der ikke er mange civil der søger så det lader ikke
til at være problem at vi betaler den selv. Dog vil det stadig være rart med en fond så vi kan tilbyde det
samme beløb til begge.

Hjemmeside og database (v/ Steffen)
Der er planer om at sætte events op på hjemmesiden, både så folk der ikke bruger facebook kan se dem og
for at have et centralt punkt hvor studerende kan finde events. Desuden er der planer om at revurdere
hjemmesiden så den er nemmere at finde rundt i.
Hjemmesiden er i øjeblikket nede grundet nyt hacker angreb. Frederik sender kontaktoplysninger på den
ansvarlige til Steffen.

Eventuelt
RedBull (v/ Sejr)
Der blev lavet et opslag på facebook omkring Red Bull, hvor de gerne vil have et møde om, hvad de kunne
tilbyde de studerende gratis.
Generelt er bestyrelsen positiv overfor et første møde med RedBull hvor vi kan snakke om, hvad de kan
tilbyde og bag efter kan evaluere i forhold til vores aftale med Carlsberg.
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