SIF Bestyrelsesmøde - referat
Onsdag d. 10. Oktober 2018 – Ordinært møde
1) Formalia
a) Valg af referent
- Nicolai
b) Valg af dirigent
- Sebastiam
2) Universitetsvalg 2018
- Der er snart valg i den forbindelse skal der findes kandidater og skabes opmærksomhed
herom bland andet med uddeling af flyers
- Vigtige datoer omkring frister for indstillinger og valg kan findes på sdu hjemmeside valg er
d. 27-28 nov.
- Promovering på valgdage med ipad for at få afgivet stemmer
a) SDU’s bestyrelse
- Ingen kandidat fra tek.
b) SDU’s universitetsråd
- Her skal der findes en kandidat fra tek. Allan stiller ikke til genvalg.
c) Akademisk råd
- Morten og Sebastiam stiller op, evt. ekstra kandidat
d) Institutråd
- Et møde pr. semester, 3 pladser pr. institut. Sebastiam forsætter, potentielt 8 pladser mere
ikke nødvendigvis fra SIF
e) Studienævn og Ph.d udvalg
- 3 pladser
f) (Uddannelsesudvalg)
- Indstillinger ud fra specifikke kriterier.
g) valggruppen
3) PK dage med SDS 2-4 November
- Morten, Nicolai, Kathrine, deltager fra Bestyrelsen
4) IDA studenternetværk
- Taget på ledelses møde
5) Video/evaluerings tiltag
- Per søger ca. 4 til at hjælpe med at finde og interview undervisere det skal forgå i uge 45.
- Marie-louise, Caroline, (Sebastiam) hjælper.
6) Nyt udvalg-SIF studiestart
- Social-shaker day, TEK-dysten, Rustur samt Guldameligaen bliver fremadrettet samlet under
et nyt udvalg.
- Der er opbakning fra bestyrelsen
- Der bliver fundet ny formand.
7) Carlsberg
- Taget på ledelses møde

8) TEK-ledelsen
- Der er åbent møde med dekan mv. åbent debat forum er dårligt i praksis. Vi skal have en
dagsorden, og være forberedt inden mødet fra besrtyrelsen side. Umiddelbart er det fra
Formand(Morten) og Næstformand(Sofie) Der skal med.
- Foreløbige emner
o Gruppelokale bookning
o Rengøring
o Hvad sker der?
Gruppelokale booking op til diskussion:
Mest mening med allokeret lokaler er som mest fair til 1. semester studerende,
1. Expert in teams
Gør opmærksomhed til reglement for de studerende
Forslag – studiezoner bliver lavet til kontorlign. set-up, - hvilket der vil sige, så kan der også henvises til
læsesalen
Speciale og bachelorstuderende et muligt tilvalg
Vil blive diskuteret videre før mødet med dekanen for at vise fælles front
9) Per Æbelø og TEK-kval
Førhen har der været studerende med til kval-møderne, det er blevet nedlagt, så der skal nyt på
banen.
- Fremtidig mødestuktur
- Inddragelse i uddannelsesudvikling og kvalitet
- Svarprocent
- SIF undervisning evalueringer
- Studienævn og undervisningsudvalg
- Kompetenceudvikling i råd og nævn og udvalg
10) Eventuelt
- Det er med fuld enighed i bestyrelsen godkendt et tilskud til dato med fraktalet på 4.760 kr.
- Det er med fuld enighed i bestyrelsen godkendt et tilskud på 100 kr. per person til
partybowling, der forventes 100 deltager med et max på 140.
- I forbindelse med udvalgsfest har bestyrelsen besluttet at, at øl, cider, vand og hvad der
ellers normalt indkøbes gennem Carlsberg forsat bliver det. Og giver samtidig lov til at der
må hentes spiritus og andet i Tyskland.
11) Godkendelse af referat
Det er hermæ go’kendt

