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Referent: Steffen Hansen 

Ordstyrer: Sejr Nielsen 

Studiemiljøundersøgelsen v/ Steen 
Jakob og Steen har hørt fremlæggelsen af studiemiljøundersøgelsen og har ikke hørt nogle problemer 

specifikt til TEK. SIF modtager snart undersøgelsen så Steen yderligere kan kigge på undersøgelsen. 

De største punkter: 20% på tværs af SDU føler sig stresset i hverdagen. Derfor kigges der i TEK Kval på 

trivsel.  

Der kommer mere information ved næste bestyrelsesmøde. Det vigtigste lægges op inden mødet. 

Trivselskonference v/ Steen 
9. oktober i København på Christiansborg afhold af trivselsalliancen fra kl. 11:30 til 16. Steen hører TEK 

ledelsen om de vil betale for et par SIF medlemmer som vil deltage. Steen sender en invitation ud til alle i 

bestyrelsen så de kan undersøge det. 

Konferencen indeholder oplæg omkring stress, hvordan det påvirker studerende osv. 

Der kan holdes møde inden konferencen, hvorefter vi sætter os sammen med andre AC medlemmer (andre 

ved siden af IDA). 

Hvis man er interesseret, meldes da tilbage til Steen inden for en uge. Omkring 3-4 ud over Steen. 

Studenterbestyrelse og studentertalsperson i IDA v/ Steen 
Der arbejdes på at vælge studerende ind på en ny måde. I stedet for at stille op til valg udpeger diverse 

udvalg selv hvem der skal være med. Primært får SDS ansvaret, men det forventes at uddelegeres til SIF da 

SIF kender de tekniske studerende bedre. 

Studentertalsperson Harald har fået mulighed for at tale på vegne af IDA på landsplan. 

Generalforsamling v/ Steen 
Generalforsamlingen afholdes d. 27-09-2017 

Steen har forslag til vedtægtsændring: Alt med suppleanter fjernes. Bestyrelsen godkender dette. Derved 

går bestyrelsen fra 13 poster til 9. 

Receptionen afholdes d. 29-09-2017. Der er bestilt kage så der mangler bare sodavand. 

Steffen afholder beretningen fra SIF Event og laver den sammen med Amalie. 

Generel studenterpolitik v/ Steen 
Der går rygter om en ny reform til alle universiteter. Taxameter ordning: Betaling for hvor mange 

studerende der kommer igennem systemet. Nu får man kun 70% af tilskuddet + grundtilskud + 10% 

bonusordning ud fra hvor hurtigt de studerende kommer igennem deres uddannelse. Grundtilskud bliver 



fastsat efter evnen til at arbejde efter endt studie. Der dimensionens derved uddannelser på anden måde 

(underfinansieret uddannelser). Bl.a. IDA kæmper for at få det væk – det samme før SDU. 

Der er 2% nedskæring årligt på bl.a. universiteterne (fortsætter indtil 2020 – bliver måske udvidet til 2021). 

Den politiske direktør ved AC har siddet til møde med flere partiledere, hvor de regner med at det højst 

sandsynligt bliver udvidet. 

Der forventes også at skæres i SU’en i 2018. 

Allan forslår at lave larmen på SU-delen, da SDU nok skal sørge for nedskæringerne på universiteterne. 

Der er også et forslag om at fjerne loftet for hvor mange år der må gå mellem bachelor og kandidat for at få 

flere bachelorer ud på arbejdsmarkedet. 

Akademikerne arbejder på at akademikerne der arbejder på en HK overenskomst kan arbejde på en 

akademisk overenskomst – derved sikre en bedre løn og bedre vilkår. 

Læs mere i referatet som er vedlagt dette referat. 

Folketinget arbejder på, at ministeren kan vælge bestyrelsen som sidder i universiteterne. Bestyrelsen er 

universitetets øverste instans – derfor er der frygt for at ministeren kan styre for meget da bestyrelserne på 

nuværende tidspunkt er uafhængig af ministeriet.  

De studerende har gjort opmærksom på, at de ikke kender til deres demokratiske muligheder og hvilke råd 

de har mulighed for at være en del af. SIF burde derfor være bedre til at gøre de studerende opmærksom 

på dette. 

Eventuelt 

Steen 
SDS arbejder på en oplysningskampagne hvor de viser de forskellige råd frem. 

Amalie 
Omkring Bridger: Amalie foreslår at fortsætte med aftalen, da det er farligt med mundtlig aftale hvor intet 

er på skrift. Det er rart at de kan komme forbi og holde de oplæg de er gode til og de kan drage nytte af os. 

Aftalen siger at Bridger kan deltage i større events fra SIF, SIF må dele opslag fra Bridger og at Bridger kan 

tilbyde oplæg for SIF og de studerende. 

Aftalen bliver ikke underskrevet endnu før den nye bestyrelse er fundet efter generalforsamlingen. Den 

nuværende bestyrelse er overvejende positiv over for kontrakten. 

Jakob 
Generelt fra TEK Kval: Per Æbelø vil gerne være med når vi laver de videoer med underviserne der scorede 

højt i undersøgelsen om undervisningskvalitet.  

Sejr 
I sidste uge var der student fair, hvor SIF ikke var med. Det samme med studenter guiden som SDS laver, 

hvor SIF ikke fik opdateret deres tekster. Sejr foreslår derfor at gøre det bedre næste år, hvor SIF bl.a. skal 

deltage til Student Fair. Bestyrelsen er positiv, da det er ”nem” promovering. 



Amalie 
Ny formand for udvalg: Rusturen valgte sig selv sidste år. Steen foreslår, at når et udvalg skal have ny 

formand, har man åbent ledelsesmøde hvor dem der har lyst kan komme og foreslå sig selv. 

Sejr gør opmærksom på, at man skal passe på ikke at skifte hele udvalget hver gang, da man derved mister 

erfaring og viden. Amalie og Steen gør dog opmærksom på, at frivillige med erfaring dog kan forsætte i 

udvalget uden at være formand eller næstformand. 

Andres forslår også at gøre udvalget større, da der generelt har manglet hænder i år. Der gøres dog 

opmærksom på, at udvalget startede med 9 personer og sluttede med 4 i alt. Det har derfor været 

problematisk at bestyrelsen ikke har vist at der har været problemer, og at formandsparret ikke har gjort 

opmærksom på dette. 

Steffen 
SDU ønsker at få opdateret teksten omkring SIF på sdu.dk. Steen kigger på at få rettet teksten. 


