SIF Bestyrelsesmøde – Referat
Tirsdag d. 11. september 2018 – Ordinært møde
Referent: Steffen
Dirigent: Morten

Carlsberg v/ Sebastiam
Der kommer en ny kontrakt med Carlsberg. Carlsberg-kontakt Kirk skulle have sendt den nye kontrakt i
dag, men har desværre ikke gjort dette. Det bliver derved den nye bestyrelse som modtager kontrakten
og skal tage beslutninger omkring denne.

Økonomi v/ Sebastiam
Bogholder Lea har tidligere stået for økonomi ved SIF. Hun har dog for nyligt fratrådt sin stilling og SIF
her derved fået en ny bogholder Christina som desværre også stopper snart. Den nye bogholder efter
Christina bliver Kaspar Lyk Adolph. Han står fremover for bogføring.
Bestyrelsesmedlem (kommende kasserer) Kathrine Wulff og formand Sebastiam Jørgensen tager i
banken fredag d. 14. september for at snakke omkring overdragelse af bogholder for SIF til Kaspar.
Banken skal have referater fra bestyrelsesmøder men har ikke modtaget dem siden Jesper var formand
for SIF. Der skal derfor snakkes med banken omkring fremsending af alle referater siden samt fremtidige
referater.

Generalforsamling v/ Sebastiam
Onsdag d. 26. september afholder SIF generalforsamling. Der skal sendes dagsorden ud på mail og der
planlægges at stå på gangen og reklamere for det. Sebastiam holder en formandsberetning i løbet af
forsamlingen.
Senest i morgen skal udsendes indkaldelse til generalforsamlingen. Kathrine står for at skrive en tekst og
Sebastiam skriver til dekanens sekretær Tina om at sende mail ud til alle studerende på TEK.

Eventuelt
Per Æbelø v/ Sebastiam
Per Æbelø har to stole samt en sofa i stil med dem i JARVIS som han gerne vil give til SIF. De skal bare
afhentes. Hvis en har tid og mulighed for at transportere må de gerne rette henvendelse til Sebastiam.
TEK KVAL møderne bliver ikke afholdt længere. Formålet med dem var originalt at få SIF
formand/næstformand med. Nu kunne han godt tænke sig et møde med SIF omkring kvalitet. Sebastiam
sender en mail om at SIF kontakter ham efter generalforsamlingen således at det er de nye medlemmer
som han møder og snakker med.

Sociale tiltag for bestyrelsen v/ Sebastiam og Morten
På nuværende tidspunkt er der ikke mange sociale arrangementer i bestyrelsen. Der er kun de fire-fem
månedlige møder og der mangler derved noget fællesskab og sammenhold i bestyrelsen.

Morten har planer om at føre dette ud i livet hvis han bliver formand ved næste generalforsamling. Små
ting som en Messenger gruppe kan også hjælpe på at skabe fællesskab og samtaleemner. Det kommer
til at kræve mere at være med i bestyrelsen, men det giver også meget mere sammenhold.

Reception v/ Sebastiam
Receptionen var originalt planlagt til d. 27. september. Morten kan dog ikke deltage den dag, hvilket er
ærgerligt hvis han bliver valgt som formand, og foreslår at afholde det fredag d. 28. september.
Bestyrelsen går med til at rykke receptionen til denne dato.
Receptionen afholdes ved frokosttid da flest studerende kan deltage der i forhold til kl. 16 hvor mange
tager hjem.
Bestilling af kaffe, kage m.m. håndteres af Morten.

Vedtægtsændring v/ Sebastiam
Der foreslås at ændre vedtægterne i SIF, således at SIF har mulighed for selv at vælge menige
medlemmer, hvis der mangler pladser efter en generalforsamling. På nuværende tidspunkt er dette ikke
en mulighed og kræver en ekstraordinær generalforsamling.
For at undgå, at hele bestyrelsen kan meldes ind på denne måde, foreslås at sætte et maksimum på to
personer. Således kan kun to personer meldes ind uden om en generalforsamling. Mangler der flere kan
det være et tegn på, at der ikke har været tilstrækkelig reklamering omkring generalforsamlingen og at
en ekstraordinær generalforsamling er på sin plads.
Forslag til vedtægtsændringen lyder således:
”Såfremt det ikke er muligt at få besat alle menige bestyrelsesposter pga. manglende kandidater kan
flertallet af generalforsamlingen give de valgte kandidater bemyndigelse til at finde op til to menige
medlemmer til at varetage manglende poster.”

