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Formandens beretning og godkendelse af denne
Dette semester har SIF sat fokus på, at TEK ledelsen skal blive bedre til at informere de studerende. Der er
flere tilfælde af nye og gamle studerende der ikke bliver ordentligt informeret. Heriblandt er
eksamensplanerne som kommer alt for sent ud.
Der er også problemer med at få oplysninger ud omkring tilgængelige hjælpemidler til de studerende,
heriblandt hjælp til ordblinde og generel psykologhjælp. SIF vil indgå i samarbejde med de respektive
udvalg der tilbyder disse, om reklamering om tilbuddene og mulighederne.
Meget af SIF’s arbejde er baseret på undersøgelser, heriblandt studiemiljøundersøgelsen. Det tager dog alt
for land tid for SDU at behandle. Det skal være hurtigere i fremtiden.
SIF er blevet kontaktet af flere studerende der oplever, at deres hængelås på skabene i projektlokalerne er
blevet brudt op. Pga. af dette problem udlejer TEK ikke længere låse, hvilket ikke er i orden da de
studerende selvfølgelig skal kunne opbevare deres projekter sikkert på SDU. SIF har derfor fået en aftale på
plads med TEK, således at låsene bliver udlejer igennem SIF. Mere information på Facebook om dette når
det bliver aktuelt.
Der har været problemer med at udbetale studietursstøtte på det senere. Der skal dog være styr på det nu.
Kassereren Thomas tager hånd om problemet.
SIF har fået en nyt udvalg, SIF Kursus, med Sarah i spidsen. Udvalget arrangerer kurser som ligger fast flere
gange i træk og indeholder emner som man ikke nødvendigvis lærer på sin uddannelse. Første kursus ligger
dette semester over fire undervisningsgange og omhandler Android programmering.
Til sidst kæmper SIF generelt meget for at finde frivillige. Så hvis nogen kender nogen som kunne være
interesseret i at være frivillige, så sig endelig til!

Udvalgsberetninger v/ udvalgsformænd
SIF Event
Event afholdte en del arrangementer i efteråret, heriblandt
-

Gulddame Ligaen for de nye studerende som gik OK. Flere studerende kunne godt have været
tilmeldt og der var ikke lige så mange der tog i byen som håbet.
Laser Tag / Escape Room + Partybowling gik rigtig godt med rekordhøjt deltagerantal (over 100
deltagere til Partybowling).

Dog var der også en del aflyste arrangementer, såsom Jumping Fun og Bål og Hygge pga. for lavt
deltagerantal.
Der blev også afholdt et par interne arrangementer, såsom Ølfart og Tour de Chambre.
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I efteråret har Event fokuseret på færre arrangementer ligesom IDA også har gjort dette, da der simpelthen
var for mange sidste semester.
Event har fået en ny formand, Rasmus Haugaard, og en ny næstformand, Aron Holmberg, som vil overtage
posterne fra i dag. Steffen og Amalie er stadig i udvalget resten af semesteret for at sikre en god overgang.
Desuden er der også et par frivillige som desværre stopper ved semesterets udgang og der skal derfor snart
søges nye frivillige.
Event har også startet et nyt initiativ om at holde månedlige møder i kombination med et socialt
arrangement. Bl.a. skal de mødes denne måned på Papas Papbar og spille brætspil mens de snakke om
hvordan det går med planlægningen af arrangementer.

Fraktalet v/ Laura
Fraktalet fik en ny formand og næstformand i efteråret. Det er på nuværende 16 aktive frivillige i udvalget.
Events som blev afholdt i efteråret:
•
•
•

Halloween fest: Dette blev en stor succes og er noget Fraktalet gerne vil gøre igen til
Julebingo: Gik også rigtig godt.
Pubcrawl og Dato: Meget populært, og er noget Fraktalet vil fortsætte med at gøre hvert semester.

Fraktalet vil fokusere mere på at afholde de arrangementer som er meget populære blandt de studerende,
heriblandt pubcrawl og dato.
Her i foråret afholdes Pubcrawl samt en ny fest, TEK and Friends. Festen har dog risiko for at blive ramt af
Lockouten snart, da SDU stort set lukker ned. Dog ser Fraktalet lige tiden an.
Det har betydet meget at få et godt samarbejde med byens barer. Bl.a. aftales i øjeblikket et medlemskort,
som skal være med til at give en større fællesskabsfølelse af at være en del af TEK og være medlem af SIF.
Kortet giver fordele i byen og er først klar til studiestart pga. logistik omkring betaling (hver partner på
kortet betaler for en andel af kortet).

SIF Rustur v/ Amalie
Amalie er ny formand for SIF Rustur.
Startede november sidste år ved at skrive ud til alle som havde vist interesse for at være frivillige. 20 mødte
op til mødet, hvor der blev holdt oplæg om, hvad det indebærer at være med. 11 sidder i udvalget nu,
sammen med to halve personer som sidder til råds.
Der holdes møde én gang om måneden.
Lokation er næsten på plads, hvis det lokationen godkender. Hvis ikke det godkendes, kan rusturen blive
alkoholfri da der ikke er andre lokationer der vil huse en rustur med alkohol.
I år søges der sponsorater, så nogle ting kan sponsoreres såsom mad, chips eller materialer.
Baren har i år åbent i et begrænset tidsrum – hovedsageligt kl. 16-02, for at undgå at de studerende ikke
bliver alt for stive.
Forslag fra deltagere på generalforsamlingen: Der bør være fuldt alkoholforbud når baren har lukket,
således at deltagere ikke bøjer reglerne og køber en masse optil lukningen for at drikke når baren har
lukket.
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SIF Udlejning v/ Dennis
Dennis overtog posten som formand dette semester. Hjemmesiden er blevet opdateret med bl.a. lys og
Soundboks. Dennis har desuden sørget for at tingene fungerer, lås til grillen m.m..
Dennis skal på udlandssemester næste semester, og søger derfor en ny formand. Hvis nogle er interesseret,
kan de kontakte Dennis.

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.

Valg
Valg af formand til bestyrelsen
Sebastiam Jørgensen indstilles af Steen og Amalie. Han tager imod indstillingen. Ingen andre stiller op.
Sebastiam vælges.

Valg af næstformand til bestyrelsen
Sejr Nielsen indstilles af Sebastiam. Han tager imod indstillingen. Ingen andre stiller op. Sejr vælges.

Valg af kasserer til bestyrelsen
Thomas Ainsworth indstilles af Amalie. Han tager imod indstillingen. Ingen andre stiller op. Thomas vælges.

Valg af menige medlemmer til bestyrelsen
Indstillinger:
•
•
•
•
•
•

Bror Emil Holm Laursen (tager ikke imod)
Amalie Harehjort
Sofie Mischorr – somis15
Morten Bork Lyndgaard
Kathrine Gamborg Wulff – kawul15
Steffen Hansen

Ønsker at stille op:
•

Sina P. Soltani – siesm17

Eventuelt
Intet til eventuelt.
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