
SIF Bestyrelsesmøde 
Referat | Onsdag d. 05/04-2017 

Formalia 
Referent: Steffen 

Ordstyrer: Andrés 

Orientering 

Folkemøde v/ Steen 
Der afholdes folkemøde på Bornholm d. 15-18 juni. Sammen med foreningerne på DTU, AAU og AU 

afholdes et debatindlæg med emnet ”Den 4. industrielle revolution” hvor SIF er med til at stå for det. 

Engineer the Future afholder også en debat hvor SIF er inviteret til at deltage. 

Tinderbox v/ Steen & Frederik 
Lige nu har de 20/30 stage hands poster. Til gengæld mangler der sweepers, med 4/20 tilmeldte. 

Modsat sidste år, så sørger Tinderbox for i år, at der ikke ligger to vagter lige efter hinanden, fx to 

morgenaftener efter hinanden. 

Økonomi v/ Frederik 
Der foreligges nu et budget for regnskabsåret aug. ’16 til aug. ’17. Denne gang er budgettet delt op udvalg, 

så man kan se hvor mange penge fx Fraktalet og SIF Event bruger. Fremtidigt vil udvalg få en bestemt pose 

penge, og så kan udvalgene selv administrere hvad pengene skal bruges på, fremfor at udvalgene skal bede 

om penge for hver event. 

Amalie og Peter arbejder i øjeblikket på at få bedre gennemsigtighed på de penge der bliver brugt på IDA 

og SIF events. 

Der laves en reminder til, hvornår sodavand må tages fra køleskabet på SIF kontoret. Reglerne lyder, at 

sodavand kun må tages gratis, når man sidder på kontoret og laver SIF arbejde. Ellers koster de 5. kr. pr. 

sodavand. 

Amalie prøver at skrive til Kim Erik i forbindelse med studenterpolitiske midler, da der er tvivl om, hvor 

mange penge SIF har pr. første januar, da udgifter fra sidste år kan have overskredet grænsen sidste år og 

være modregnet i år. 

Hjemmeside og database v/ Steffen 
Der arbejdes på en helt ny hjemmeside til SIF, da den gamle var meget plaget af virusangreb og lignende. 

En kopi af den gamle hjemmeside fra januar er blevet lagt op på sif-old.sdu.dk, som kan bruges som 

reference til den nye hjemmeside. 

Jakob står sammen med Steffen for oversættelsen af hjemmesiden. 

Der ønskes at SIF’s Facebook side bliver ryddet op i forhold til beskrivelser og lignende. Steffen står for 

dette. 



Diskussion 

TEK Ledelsesmøde v/ Steen 
TEK ledelsen har spurgt om SIF og TEK ikke snart skal have et møde igen. 

På mødet snakkes alt om, hvad SIF laver og ønsker at lave. Steen foreslår at SIF afholder et formøde, så 

deltagerne er forberedte.  

TEK ledelsen har forslået d. 1., 8. og 15. maj som dato for mødet. Steen laver en doodle. 

Afrunding 

Næste møde 
Onsdag d. 10 maj. 

Eventuelt 

Jakob 
Der mangler frivillige studerende til flere følgegrupper i TEK Kval. De interesserede bestyrelsesmedlemmer 

skal kontakte Jakob. 

Steffen 
Der foreslås at skifte SIF kommunikationsplatform (nuværende Facebook) ud med Microsoft Teams, for at 

samle al kommunikation og filer ét sted. 

Bestyrelsen er generelt positiv omkring dette, og det tages med i jagten på OneDrive. Det vil starte på 

forsøgsbasis for at se om det kan bruges inden det tages fuldt i brug. 

Jakob 
SIF skal evaluere på, hvordan de som studenterorganisation kan gøre det bedre med at reklamere for 

undersøgelser som studiemiljøundersøgelsen. 


