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Valg af referent
Morten

Valg af dirigent
Sten

Studiestartsudvalg
Amalie og sejr sidder for nuværende i udvalget. Amalie overdrager mere ansvar til pelle, da dette har været
efterspurgt.
Der bliver nævnt, at der bør være opmærksom på at studiestarten ikke bliver forkortet til mindre end de
nuværende 4 dage. Efterfest til socialshaker dag bør genovervejes, da dette påvirker hvor mange der
møder op fredag morgen.
Forslag omkring hvorvidt der bør holdes både efterfest og fredagsgrill. Forslag om tidligere model med grill
og hygge efterfølgende, kontra efterfest.
Den generelle holdning er fra sifs side, at der kun holdes en fest i studiestarten (grillfesten).

Carlsberg
Der er møde med carlsberg d.12/12 hvor amalie og steen deltager. Mødet omhandler hvorledes midlerne
fra carlsberg håndteres. Der ønskes mere struktur i samarbejdsprocessen omkring midlerne. Der ønskes
klarhed omkring hvorledes midlerne bliver anvendt. Hvor meget får sif reelt ud af samarbejdet med
carlsberg, dette ønskes klarlagt fra carlsbergs side.

Albani
Albani har inviteret sif til en snak omkring et muligt samarbejde med albani. Det bør overvejes om dette
møde skal afholdes, da samarbejdet pt. Er med carlsberg. Mødet genovervejes efter mødet med carlsberg,
og der forhåbentligt er mere klarhed over dette samarbejde. Kontrakten med carlsberg løber fortsat 1.5 år.

Unistruktur
Udskudt til næste semester

Generel studenterpolitik
Der gøres opmærksom på der fra regeringens side er kommet nyt finansieringssystem (bevillingsreformen)
af universiteterne, dette kan der søges oplysninger om.
Der vil blive kigget ind i hvorfor andre fakulteter kan få undervisnings/eksamensplaner langt tidligere end
TEK. Forhåbentligt mere info om dette næste gang.
Der ønskes mere oplysning omkring forholdende ved eksempelvis ordblindhed, så studerende kan få rette
hjælpemidler samt rettigheder. - dette bør tages op med ledelsen på TEK.
Generel oplysning fra teks side omkring de mange muligheder på universitet, eksempelvis juridisk hjælp
osv. Evt en TEK studiestartsbog, i stil med den sds udgiver.

Ida
Der har været møde angående ændringer af valgprocesserne. Dog er alle ændringer blevet udskudt til
næste år.

Eventuelt
NIL

