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Dirigent: Stine (SDS)
Referent: Steffen
Stemmetæller: De tre fra Fraktalet

Formandens beretning v/ Steen
Medlemstal: 460 nye medlemmer (20-30 mere som ikke var med på Rustur)
Arbejdet med frivillige: SIF fokuserer på flere team-building aktiviteter. Derudover har SIF nu 90 frivillige,
hvoraf 70 af dem er nye studerende.
Der arbejdes på at give flere fordele til dem der er med: Opkvalificere. Kernefrivillige: Give noget
professionel viden.
Bestyrelsen har fået ny rolle. Før arrangerede bestyrelsens medlemmer mange events, derved var
bestyrelsen stor. Nu hvor SIF Event er skabt, behøver bestyrelsen ikke planlægge events mere. I stedet
kaster SIF sig ud i flere samarbejder.
Tinderbox: SIF fik næsten fyldt holdet, og Tinderbox har været glade for os.
Ny hjemmeside. Den gamle var nede i lang tid pga. malware. Den nye hjemmeside er live nu, og har nye
funktioner og er generelt pænere. Hjemmesiden kan findes på sif.sdu.dk som altid.
Samarbejde med SDU: Studiemiljøundersøgelsen (som kørte i marts): SIF har fået svarene og arbejder med
TEK om forbedringer.
SIF har deltaget i Foreningsnetværk med SDS. Især Fraktalet har været glade for det. SIF har også deltaget i
Folkemødet på Bornholm, hvor SIF bl.a. har været med til at debattere den 4. industrielle revolution
”Overtager robotter vores arbejdspladser?”.
TEK Kval: SIF samarbejder med TEK Kval for at forbedre uddannelseskvaliteten for de studerende.
SIF fokuserer også på trivsel, ved bl.a. at deltage i trivselskonferencen på Christiansborg.

Fraktalet v/ Mads (Mathias kunne ikke deltage)
Foråret: Fraktalet har haft succes med deres arrangementer indtil videre (dato, bold og band m.fl.)
Fraktalet arrangerer en halloweenfest med sygeplejerskerne d. 28. oktober.
4 nye medlemmer (17 i alt). Fraktalet ønsker flere samarbejdspartnere, derfor samarbejdet med
sygeplejerskerne.

SIF Event v/ Amalie og Steffen
Forårssemesteret bød på både succesfulde events (superbowl, quiz…), samt aflyste events såsom
Gameraften.
Efterårssemesteret: Ny formand (Steffen Hansen). Nye frivillige i udvalget – mange var før fra bestyrelsen.
Nye sociale tiltag internt i udvalget med events såsom ølfart, tour de chambre og havneudflugt senere på
året.
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SIF Event har lagt ekstra fokus på de nye studerende igennem events såsom Fredagsgrill og Gulddame
Ligaen.
Der fokuseres ekstra meget på eksponering. Der skal tages billeder til så mange arrangementer som muligt,
som kan bruges til PR senere.

Rustur v/ Sarah
Generelt er rusturen gået godt. De studerende har generelt haft det sjovt.
Koordinationsudvalg: 10 til starten, 4-6 til sidst. Problemer med at finde lokationer. Der var 2 ud af de
normalt 3 lokationer i år.
Økonomi: Underskud i år. Fik 430 studerende med på turen mens der var lagt budget efter 450. Den ene
lokation var meget dyr. Maden gik også over budget. I alt ca. 15.000 kr. i minus.
Panten er blevet stjålet, så der er desværre ingen penge der.
Sarah stopper nu som formand for SIF Rustur. Hun snakker med Sejr sammen med Steen om, hvem der i
fremtiden skal overtage udvalget.

SIF Udlejning v/ Steen
Kenneth er ikke mødt op. Ingen kommentarer.

Indkomne forslag
Vedtægtsændring: Der er for mange i bestyrelsen. Derfor forsåles det at refusere bestyrelses størrelse til i
alt 9 medlemmer. Derved fjernes suppleantposterne, da de stadig er med til møderne bare uden
stemmeret. Forslaget godkendes af de fremmødte.

Godkendelse af regnskab
Regnskabet: Der mangler mange tilgodehavende, da det er afsluttet sent. Mange fejlposteringer har
resulteret i et underskud på 104.000 kr., som rettes snarest.
Manglende tilgodehavende inkluderer:
-

Markedsføringstilskud fra Carlsberg (ukendt)
Studenterpolitiske midler fra SDU (50.000 kr.)
Tilskud tutor/mentor fest (12.500 kr.)
Betaling af afholdelse af Jobtræf (12.500 kr.)

Forventet egenkapital efter tilgodehavende er ca. 150.000 kr.
Regnskabet er godkendt.

Fastlæggelse af kontingent
Det nuværende kontingent foreslås bibeholdt. Dvs. 250 kr. for civil, 200 kr. for diplom og 50 kr. for
adgangskursus.
Skifter man uddannelse, skal man betale sit medlemskab igen. Går man fra diplom til kandidat betaler man
bare differencen.
Ingen indvendinger. Godkendt.
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Godkendelse af budget
Se vedhæftet budget.
Tilskud er lagt sammen til i alt 227.500 kr.
SIF Event: SIF betaler for noget af billetten på udvalgte arrangementer for at give de studerende flere
fordele ved at være medlem.
Gaver er en et nyt initiativ hvor SIF siger tak til dem der har arbejdet hårdt for SIF.
I alt viser budgettet et overskud på 38.000 kr. så frem at de studenterpolitiske midler bruges.
Ingen indvendinger. Budgettet godkendes.

Bestyrelsesvalg
Valg til formand for bestyrelsen
Steen Schütt indstilles. Han tager imod indstillingen. Ingen andre stiller op. Steen vælges.

Valg af næstformand for bestyrelsen
Sejr Nielsen indstilles. Han tager imod indstillingen. Ingen andre stiller op. Sejr vælges.

Valg af kasserer
Ingen indstillinger.
Thomas Frederik Ainsworth (thain15) (3. semester GMM) stiller op. Steen bakker op om Thomas. Ingen
andre stiller op. Thomas vælges.

Valg af bestyrelse
Indstillinger:
-

Andrés De Raadt
Jakob Frederiksen
Bror Emil Holm Laursen
Amalie Harehjort
Allan Schmidt Hansen
Steffen Hansen (Tager ikke imod)
Per Breum (Tager ikke imod)

Ønsker at stille op:
-

Morten Bork Lyndgaard (molyn16) (3. semester velfærd)

Alle, undtagen dem der ikke tog imod indstillingerne, er valgt.

Valg af intern revisor
Sebastiam Jørgensen indstilles. Han tager imod indstillingen. Ingen andre stiller op. Sebastiam vælges.

Eventuelt
Steen
På fredag afholdes reception, hvor der er lidt øl, cola, kaffe og kage.
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