Referat af bestyrelsesmøde 21/11
Sina er dirigent
Caroline er referant
1) Universitetsvalg 2018 status på kandidater
a) SDU’s bestyrelse
SIF stiller ingen op.
b) SDU’s universitetsråd
Sebastiam stiller op.
c) Akademisk råd
Nikolaj, Morten og Steen bliver stemt ind ved fredsvalg sammen med to suppleanter (Morten og
Jakob).
d) Institutråd
Ingen opstillet, der kan godt komme nogen ind på et senere tidspunkt.
e) Studienævn og Ph.d udvalg
Alle pladser er fyldt, Anne-Sofie har ikke haft nok stillere og er derfor ikke kommet med, dette
bliver der rettet op på
f)

(Uddannelsesudvalg)
Der skal laves facebook opslag for at gøre opmærksom på udvalgene for hvert studie.

2) PK dage med SDS 2-4 November
Konference var med til at planlægge politik om bl.a. boliger til studerende, SIF og SDS fremlagde forslag
til dette. Hård men spændende weekend. Arrangement til foråret på KU.
3) Video/evaluerings tiltag
Der er blevet interviewet 13 undervisere fra de fleste forskellige uddannelser. Der er i gang med at
blive lavet en tegneserie som intro video. Det forventes at videoerne bliver lagt op i starten af
december og deles af mentorerne på de relevante 1. semesterstuderendes facebookgrupper.
4) SIF valg
Tidligere et udvalg, men fremover noget, der skal håndteres af bestyrelsen.
5) TEK-ledelsen
Tilbud om møde ml. SIF og ledelsen.
Grupperum; SIF mener at de kun skal tildeles elever på 1. og 5. semester og gøres til et aktivt tilvalg for
bachelor- og kandidatskrivende.
Eksamensplaner; SIF ønsker at de skal ud tidligere, da det stresser eleverne ikke at vide det før.
Studenterrepræsenation; TEK vil gerne have at de studerende er repræsenteret i alt, men SIF undres
over, at det bliver de frivillige i SIFs ansvar at få de studerende repræsenteret, ønsker at ledelsen får en
mere aktiv rolle der.

Ledelsens aktivitet; SIF ønsker at ledelsen bliver mere aktive, og en synligere rolle (fx video på fb i
forbindelse med studievalg)
Evt. åbent forum/møde hvor de studerende bliver inviteret.
6) TEK-kval
Møde 11. december.
Liste/database over relevante valgfag, inkl valgfag der ikke er godkendt? En del af mit.sdu.
7) Økonomi
Når der er regnskab og budgetter for alle udvalg laves der overordnet regnskab/budget.
8) Eventuelt
Sofie får 100% adgang til Share Point.
Share Point fælles retningslinjer kommer op, når Rickie og Sofie har været på kursus.
9) Godkendelse af referat
a) Referatet kan godkendes

