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Carlsberg v/ Sebastiam
SIF har haft møde med Carlsberg omkring kontrakt. Den nuværende udløber snart og skal fornyes.
Nuværende kontrakt er rigtig god i forhold til hvad vi sælger. Den ny konkrakt kommer til at være
nogenlunde mangen til, med få justeringer, heriblandt 10.000 kr. mindre i puljen. Noget er øremærket
til merchandise, resten til andet herunder DJ til rustur m.m.
SIF blev kontaktet af Albani sidste semester. Vi får dog stadig mere med Carlsberg.
Den nye aftale bliver lagt op til bestyrelsen på Facebook.

Studenterpolitiske midler v/ Sofie
Sebastiam og Sofie havde møde med Anette, som står for midlerne.
Kamera og GoPro – hvis de ressourcer vi spørger efter, står til rådighed på universitet, må vi ikke bruge
pengene, men hvis de ikke gør, kan pengene godt bruges. De arbejder på en digital udlånscentral til
fælles udlån af materiale.
De lovede en udmelding om, hvorvidt der er et spejlreflekskamera på SDU vi kan låne, men vi har ikke
modtaget det endnu. Amalie følger op på det. Hvis det ikke er et tilgængeligt betaler SDU for det,
hvorefter vi kan låne det i udlånscentralen. Altså vil materialer fremover blive betalt af SDU til centralen
mens andet kan tages fra SIF’s midler.
Jette, Anettes PA, har meldt at vi skal købe tøj fremover fra IdeHouse.

Sommerfest v/ Katrine
Datoen er stadig d. 20. juli. Der skal grilles, ryddes op i kælderen og hygges.

Eventuelt
Bornholm v/ Sebastiam
Sebastiam var afsted. Han snakkede med flere forskellige, bl.a. dekanen og TEK Innovation, hørte flere
debatter bl.a. med Polyteknisk forening (DTU) for at få et godt forhold med dem.

Generalforsamling og 110 års fest v/ Sebastiam
Sebastiam skal ikke til München alligevel og kan derved deltage ved både Generalforsamling og
reception. Generalforsamlingen kommer til at ligge onsdag d. 26. september. Fest: fredag/lørdag d.
28./29. september.

Der foreslås at holde festen om torsdagen d. 27. september, fx kl. 18, da folk har fri fra arbejdet på det
tidspunkt. Sebastiam sørger for at lægge en Poll op på Facebook, så der kan stemmes om det.

Nye folk til bestyrelsen v/ Sebastiam
Sebastiam ønsker snart en ny formand, da han er ved at brændt ud på sin post. Han tænker, at en ny
kan overtage formandsposten, hvorefter han selv tager en bestyrelsespost.
Sebastiam har snakket med Morten om formandsposten og Sina om næstformandsposten. De har ikke
bekræftet noget endnu. Generalforsamlingen ligger også efter Rustur, så vi forhåbentlig kan få nogen
ind ved promovering for de nye studerende.
Vedtægtsændringer ved generalforsamlingen: Hvis der mangler pladser, må foreningen godt selv fylde
de resterende pladser ud. Kendt fra SDS hvor de selv har brugt reglen.
Der skal findes ny formand og næstformand, Sebastiam tager en bestyrelsespost. Amalie og Steffen
stopper.
Fællesskab i SIF: Der foreslås at lave nogle flere sociale ting i bestyrelsen/ledelsen for at styrke
fællesskabet, da vi på nuværende tidspunkt kun mødes ved bestyrelsesmøderne. Det kunne fx være at
tage på Papas eller lignende

Håndtering af pris ved tilmelding til Rustur
Til håndtering af prisen for tilmelding til Rustur er det blevet aftalt, at der oprettes to medlemstyper: SIF
Rustur CIVIL og SIF Rustur DIPLOM, så der derved kan ses forskel på tilmeldte civil’er og diplomer efter
Rustur.

