
SIF Bestyrelsesmøde  - Dagsorden 
Tirsdag d. 14. november 2017 – Ordinært møde 

1. Formalia 

a. Valg af referent – Sejr  

b. Valg af dirigent – Jakob 

 

2. Valg til uddannelsesudvalg 

Opdatering v. Steen:  

Alexandra siger: Der er 4 uddannelsesudvalg som har ingen og 7 som har 1, hvor det ønskede er 2.        

Der skal ledes efter mulige kandidater.  

 

3. Studienævn 

VI er forbi fristen. Steen har aldrig fået svar fra nogen, så ingen er indstillet. Det er stadig uvist hvad 

der skal ske.  

Morten spøger om mentorerne har fået linket ud, hvilket bliver bekræftet.  

Der findes ikke nogen endelig konklusion. 

 

4. TEK Kval 

Opdatering på vores mail, som er delt på FaceBook. Amalie har også snakket med Tina om at vi 

havde det her problem med at vi gerne vil TEK KVAL og det ville ledelsen ikke. Tinas mening er at 

hvis vi vil sidde med, sidder vi med. Jakob har den opfattelse at der skal være en ekstra som en 

slags suppleant, som kan tage over hvis han engang går af eller ikke kan deltage og stadig ved hvad 

der foregår.  

     Det konkluderes at vi går efter at have to med, og hvis Per brokker sig, snakker vi om Tina med 

det. Den ekstra er enten Sejr eller Thomas.  

 

5. Undervisningsevalueringer 

En mail som både Steen og Jakob har modtaget. Der opsummeres om mailen, og at der i december 

ville være fokus fra TEK ledelsen om at løse problemet. Stor utilfredshed med dette resultat, 

generelt fra bestyrelsen. Det er vigtigt at pointere at det er SFEO som ikke har kunne levere, og TEK 

ledelsen derfor ikke tager ”full blame”. Systemet er et, på papiret, velfungerende system som har 

stor fleksibilitet, men det virker blot ikke i praksis.  

     Fordi at der går to år inden der så faktisk kommer til at ske nogen ændring for faget, foreslår 

bestyrelsen at der bliver slået hårdt ned, og at der bliver foreslået at der enten bliver sendt tidligere 

spørgeskemaer ud, eller at man laver noget hurtigt, plotter ind i et excelark og indsætter i deres 

system når det engang kommer op og køre.  

 

6. SMU / Handlingsplaner 

Der har været et møde til handlingsplaner, hvor Morten og Steen deltog. De blev enige om at SIF 

skriver sig på at modhjælpe stress i studiemiljøet. Udover dette blev der fremlagt en masse 

handlingsplaner, som snart bliver færdige. Mødet gik fint, men fremmødet var skuffende. 

     Intet at konkludere. 

7. Uni-struktur 

     Intet her, da Allan er sygmeldt. 



8. Økonomi 

Opsummering fra ledelsesmødet, mest for Mortens skyld, ingen konklusion. Tjek evt. referat fra 

ledelsesmødet.  

     Konklusionen er at det går faktisk fint, og vi havde en masse penge der lå forskellige steder. 

 

9. Generel studenterpolitik 

Igen et punkt fra Allan, som er syg. 

Steen tager dog af sted til Idas repræsentantsmøde, og der kommer noget feedback. Der er lidt om 

hvordan studerende skulle meldes ind. 

 

10. Eventuelt 

Thomas har snakket med Lea om at vi skal se om vi kan ændre at bagudbetale i stedet for at 

forudbetale studietursstøtte, fordi vi ikke har nok likviditet. Knudsens fond er blevet anmodet om 

dette kunne ændres, hvor vi afventer svar. Der er diskussion frem og tilbage om forskellige fordele 

og ulemper: 

Fordele: Det giver en masse incitament til at tage af sted og det at tage af sted giver en masse for 

studiet. 

Ulempe: Vi har problemer med udlæg og vi får ikke penge og det bliver skævt fordelt fordi nogen 

tager af sted og nogen tager ikke af sted. Der kunne laves noget for eks. Mentorer som kunne 

gavne alle på TEK i stedet for kun en lille gruppe.  

Der forslås et kompromis hvor der kun kan søges støtte senest november da januar er 

udbetalingsmåned.  

     Det sidste kompromis er lidt konklusionen og Thomas går videre til Lea hvor han vil høre om 

dette er en mulighed.  

 

Morten ønsker en form for håndbog til nye medlemmer så man kan få forskellige ting, f.eks. 

hvordan man får kaffe til udlevering med flyers el. lign. Det er et tilbagevendende problem fra 3 år 

tilbage, men det bliver aldrig gjort noget ved.  

     Bror Emil og Allan blev sat på sidste år og Morten kan evt. starte og bruge dem som 

kontaktpersoner, men Morten er ikke interesseret fordi han ikke har tid. Der forslås at man skriver 

spørgsmål ned og lægger det op, så man har det dokumenteret. 

 

Andres er utilfreds med hvordan oprydning af kontoret foregår og føler ikke at der er ordentlig 

disciplin for oprydning. Ligeledes har Jarvis problemer med dette og der bliver ikke bestilt 

rengøring.  

     Kontoret skal vi blot være mere voksne og rydde op efter sig selv, samt vi skal klage til Fraktalet 

over at det er Fraktalet og bestyrelsen der bruger det. Jarvis skal der overvejes et nyt udvalg som 

falder ind under Event, så der bliver gjort ordentlig rent dernede. 

 

Sejr hører om der er nogen der står for julefrokost, som Amalie står for. 


