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PK Møde 20-22. april – Næste PK SDU v/ Sebastiam 
Sebastiam var til Politikkonference på DTU. Vi har indflydelse igennem SDS, da vi har ikke selv har mulighed 

for at følge op på emner. Generelt: DSF har en masse punkter der opdateres fra gang til gang, og der 

stemme om det er noget alle danske studerende gerne vil have. 

Næste politikkonference afholdes på SDU. God mulighed for at være med. 

Økonomi – Stramning v/ Sebastiam 
Thomas er ikke tilstede. Der er blevet snakket om ved forrige møde, at der skal være stramninger ved 

økonomien, men Sebastiam har ikke fået snakket med Thomas grundet manglende tid. 

Opmærksomhed på forskellige udvalg v/ Sina 
Sina har snakket med Rasmus fra Event om muligheder for videoer. Man kunne lave videoer for hvert 

udvalg med interview af formanden omkring, hvad udvalget laver.  

Mere fokus på Facebook-siden og links til hjemmesiden, hvor man kan læse mere. 

Bestyrelsen er meget positive overfor at producere videoer. 

Lockout – Konsekvenser v/ Sebastiam 
Lockouten er overstået og har derved ikke nogen konsekvenser. 

Eventuelt 

IDA v/ Sejr 
Aftalen mellem SIF og IDA blev gennemgået med kommentarer. 

Kursus – Tag indflydelse på SDU (Frist 10. maj) v/ Sebastiam 
SDS og SIF er blevet inviteret til et kursus i at kunne få indflydelse på SDU. Kurset ligger d. 24. og 31. maj kl. 

16:15-18:15 (2. gang lidt længere). Er man interesseret, kan man finde opslaget på SIF Ledelses-gruppen. 

Sommerfest v/ Kathrine 
Kathrine står i år for Sommerfesten som er for SIF Ledelses samt partnere. 

Bornholm v/ Sebastiam 
SIF har én plads tilbage på turen til Bornholm, sammen med Sebastiam. 

110 års fest 
SIF bliver 110 år i år, og det er derfor en god ide at afholde 110 års fest i år. Festen skal afholdes næste 

semester da det ikke kan nås dette semester. 



Carlsberg har vist interesse i at vi kan bruge nogle af de penge vi har hos dem på en stor fest.  

Der forslås at afholde et arrangement der starter med aftensmad hvor frivillige i SIF samt tidligere SIF 

personer er inviteret. Senere åbnes der op til alle studerende. Sebastiam og Amalie snakker med Fraktalet 

om festen og vender tilbage ved næste møde. 

Tøj v/ Sejr 
Sejr antager at der ikke er nogen der mangler poloer. 

Amalie og Sejr har diskuteret hvorvidt vi behøver de blå SIF T-shirts. Bestyrelsen er enige i, at der ikke skal 

bestilles flere af disse, og at der skal fokuseres på køb af SIF Event T-shirts og SIF poloer.  

Amalie og Sebastiam snakker med Fraktalet omkring køb af jakker til Fraktalet og SIF Event. 

Carlsberg v/ Amalie 
Amalie har snakket med Frederik Skriver om at holde et møde om, hvordan vi får brugt de midler vi får af 

Carlsberg. Generelt bruges der ikke nok penge fra puljen, og de kan muligvis bruges på musik til Bold og 

Band eller Rustur. 

Amalie og Sebastiam holder mødet sammen med Carlsberg. 

Studenterpolitiske midler v/ Amalie 
Amalie har snakket med Anette som er den nye ansvarlige for de studenterpolitiske midler.  

Senest søgte vi om tilladelse til at købe et kamera og en GoPro til promovering af vores arrangementer. Dog 

fik vi afslag, med begrundelsen at vi kan låne udstyret af SDS og FABLAB. Dog skaber dette tvivl om, hvad vi 

faktisk kan få for midlerne ud over tøj og print. 

Amalie skriver en mail til Anette og beder om et møde herom. 


