
SIF Bestyrelsesmøde - Referat 
Onsdag d. 31. Oktober 2018 – Ordinært møde 

Formalia 

Valg af referent 
Mikkel Kristensen 

Valg af dirigent 
Caroline 

Universitetsvalg 2018 status på kandidater v/ Morten 

SDU’s bestyrelse 
Ingen kandidater. 

SDU’s universitetsråd  
Sebastiam stiller op 

Akademisk råd 
Sebastiam og Morten stiller op. Der stiller yderligere en mere op. Der findes yderligere suppleanter. 

Institutråd 
Kandidaterne findes til december. 

Studienævn og Ph.d udvalg 
Kandidater findes i december 

(Uddannelsesudvalg)  
Kandidaterne findes til december. 

Valggruppen 
 

PK dage med SDS 2-4 November v/ Morten 
Morten, Katrine og Nickolaj skal primært snakke om boligpolitik, SU, Fremdriftsreform, mm. til PK dage. 

Video/evaluerings tiltag - status? v/Caroline 
Der er seks undervisere tilmeldt og mangler stadig svar for fem andre, og det virker lovende. 

Der foreslås at det laves en video med TEK’s ledelse, der fortæller om hvordan evalueringerne bliver 

brugt.  

Nyt udvalg-SIF studiestart v/ Morten 
Simone er valgt som formand og udvalget skal nedsættes snarest, og gerne til december. 



Formand og næstformand skal ligeledes sidde med til ledelsesmøde. 

TEK-ledelsen v/ Morten 
Der skal aftales et møde med Dekanen og ledelsen, og vi skal finde ud af hvad vi tager med. 

Rengøring, gruppelokaler. Gruppelokaler reserveres til 1 og 5 semester. 

Bachelor og specialeskrivende kan være et aktivt tilvalg. 

Det er bestyrelsens holdning at det er frustrerende at P9 fjernes, da det er vanskeligt, at finde parkering 

for TEK studerende. 

Det er forvirrende at få det store overblik over valgfag, hvor meget de fylder, hvornår de holdes, mm. 

Den tager vi videre til Per Æbelø 

Morten skriver til Tina for at få arrangeret sådan et møde med Tek ledelsen. 

Per æbelø og TEK-kval v/ Morten 
Tek-kval er blevet mere komplekst og SIF sidder derfor ikke med mere. Der er blevet enig om at mødes 

med dem to gange pr. semester for at få genskabt den gode kommunikation der tidligere var. 

Der skal være nogle små videoer som viser hvad evalueringerne bliver brugt til samt hvad der bliver gjort 

ved det. 

Per Æbelø sender en mail til Morten mht. at komme med til møderne for de vil gerne høre vores 

meninger og det vil bestyrelsen gerne bidrage med. 

Bestyrelsen stiller to medlemmer til studiestart planlægningen i samråd med TEK. 

Eksamensplaner fungerer dårligt på TEK og vores holdning er at det skaber unødvendig stress for de 

studerende. Det følges op på næste møde til december. 

Der foreslåes at det er formand og næstformand fra SIF der tager med til disse møder. 

Støtte til gamejam v/ Morten 
Der anmodes om brug af 3000 kr til gamejam. 

Bestyrelsen godkender dette. 

Eventuelt 
 

Godkendelse af referat 
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