
SIF Bestyrelsesmøde - Dagsorden 
Mandag d. 28. maj 2018 – Ordinært møde 

Formalia 
Valg af referent: Steffen 

Valg af dirigent: Sina 

Økonomi 
Sebastiam har snakket med Thomas om stramninger på mad ved møder i SIF. Ved længere møder kan 

der købes mad/aktiviteter/andre udgifter for maks. 100 kr. pr. mand. Bestyrelsen godkender dette. 

Thomas stopper efter sommerferien og der skal derfor findes en ny kasserer. Katrine har vist interesse 

og hun aftaler med Thomas om at blive oplært inden hun tager over. Thomas har planer om at komme 

tilbage igen efter jul. 

Opmærksomhed på forskellige udvalg v/ Sina 
Der er ikke stå store fremskridt. Der er blevet lagt en plan, men der er ikke tid til at udføre den lige nu. 

Dog er der heller ikke behov for dette før efter sommer ved universitetsvalget. 

”Udvalg” dækker både over SIFs udvalg og diverse råd på SDU. 

IDA v/ Amalie 
SIF har ikke modtaget den seneste kontrakt endnu. Alle ændringer er blevet lavet. Amalie sørger for at 

kontrakten bliver tilsendt SIF inden næste møde.  

Tilføjelser/rettelser: Sproget er blevet rettet. Sektion omkring at SIF Event har en person i IDA Event og 

omvendt er blevet tilføjet. 

Sektion omkring penge er blevet opdateret og klargjort. 

Carlsberg v/ Amalie 
Carlsberg har ikke vendt tilbage på SIFs spørgsmål omkring midlerne. Amalie skriver til dem. 

Studenterpolitiske midler v/ Amalie 
Det er stadig uvist omkring de studenterpolitiske midler, hvor mange penge vi har og hvad de må bruges 

på. Anette Lund ved studenterservice afviste SIFs ansøgning om at bruge penge på et kamera. Amalie 

sørger for at få stablet et møde på plads med Annette Lund for at få klarhed omkring midlerne. 

Sommerfest v/ Katrine 
Sommerfesten bliver afholdt d. 20. juni. Katrine har fået Sofie med som medarrangør. Der er oprettet en 

Facebook begivenhed og Katrine sørger for at invitere folk. 



Eventuelt 

Bornholm v/ Sebastiam 
Sina kan ikke komme med til Bornholm alligevel. Morten undersøger om han kan tage Sinas plads. 

110 års fest v/ Sebastiam 
Som snakket om ved ledelsesmødet. 

Katrine og Sofie er tovholder fra SIF. Datoen aftales på et senere tidspunkt. 

Muligt samarbejde med Prosa 
Prosa er en IT-fagforening og ønsker et samarbejde med SIF. Dog er bestyrelsen ikke helt glad for 

samarbejdet, da Prosa er en konkurrent til IDA og da det kan være imod aftalen og samarbejdet med 

IDA.  

Sebastiam skriver en mail for at høre om, hvad de kan tilbyde som IDA ikke kan. 

Grupperum på TEK 
Som diskuteret ved ledelsesmødet. Herunder er afstemning for de forskellige forslag: 

1) Tidsbegrænsning - 2 blankt 

a. Halv time - 6 for 

b. Kvarter - 1 for 

2) Smide enkeltpersoner ud – 5 for, 1 blankt, 3 imod 

3) Præbookede grupperum 

a. 1. semester og bachelor/kandidat (aktivt tilvalg) – Alle stemmer for 

Vedr. 3A: Forslaget dækker, at der ikke bookes lokaler til Expert in Teams og 2. semester studerende. 

Studerende der skriver bachelor eller kandidat skal aktivt søge om at få et præbooket lokale. 

Forslag til næste møde 
- Udligning af tilmeldingsgebyr til hhv. civil og diplom for at gøre det nemmere at håndtere 

tilmelding til SIF Rustur. Alternativt skal prisen kun udlignes under tilmeldingsperioden for SIF 

Rustur og håbe at ingen udnytter dette til billigt medlemskab. 


