
SIF Bestyrelsesmøde – Referat  
Mandag d. 9. april 2018 – Ordinært møde 

Formalia 
Valg af referent: Steffen 

Valg af dirigent: Sebastiam 

PK Møde 20-22 april v/ Sebastiam 
Politik-konference på DTU igennem SDS. Sebastiam tager med og vender tilbage ved næste møde 

omkring, hvad der blev snakket om. 

Retning fremadrettet v/ Sebastiam 
Sebastiam ønsker større stabilitet i SIF og mere fokus på frivillige, især studerende som er nyere på 

studiet. 

Økonomi – Stramning 
Som snakket om på ledelsesmødet. 

Der ønskes stramninger på events, også internt. Bl.a. lægges der også ud for mange ting som vi først 

bliver tilbagebetalt for senere, hvilket kræver en god egenkapital så vi ikke går i minus. 

Opmærksomhed på forskellige udvalg 
Samme stil som PR. Mere opmærksomhed på hvem vi er.  

SDU Valg, september, diverse råd på SDU. Pladser til studerende og personale. SIF plejer at sætte lister 

op til rådene, men indsatsen har været svingene. 

Generelt er bestyrelsen positiv om dette. Mange ved ikke hvad forskellen på SIF og SIF Event er, samt at 

Fraktalet er en del af SIF. 

Forslag til opslag: ”Vidste du at?” reklamer, profiler af bestyrelsesmedlemmer... 

Sina tjekker muligheder og ideer til, hvad vi kan lægge op og gøre. 

Lockout – Konsekvenser  
Sebastiam har snakket med en professor om det. Hvis en del af fagforening, mister de alle deres ting, 

ingen undervisning. Teknisk service tager også hjem. Her er kun et par vagter og nødberedskab. 

Studerende må gerne opholde sig på SDU. 

Når vi nærmer os lockout’en i næste uge deler vi information om disse konsekvenser. Sebastiam spørger 

Tina Skoubo Elcea (dekanens PA) om der er noget de vil have, at vi skal dele. 



Eventuelt 

IDA Comedy 
SIF har fået 9 billetter af IDA Comedy til bestyrelsen. Hvis man kan komme, skal man skrive til Amalie. 

Sebastiam 
Allan, som også er med i NORDTEK og tidligere bestyrelsesmedlem, vil opdatere Sebastiam på hvad der 

sker i de udvalg han er med i, og Sebastiam vender tilbage ved næste møde. 

Sebastiam 
Der er højst sandsynligt 2 billetter til Folkemødet i juni på Bornholm. Sebastiam tager den ene billet og 

ønsker at den anden er en af de nye i bestyrelsen. 

Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt. 


