
SIF Bestyrelsesmøde - Dagsorden 
Onsdag d. 12 December 2018 – Ordinært møde 

Formalia 

Valg af referent 
Mikkel Kristensen 

Valg af dirigent 
Sofie Mischorr 

Video/evaluerings tiltag /v Morten 
Projektet er færdigt, men det offentliggøres til foråret på grund af sen videoredigering. 

SIF valg /v Morten 
TEK efterspørge flere studerende i uddannelsesudvalg. Der inviteres til en komsammen, for at forstørre 

netværket, og Morten står som tovholder for det. 

TEK-ledelsen /v Morten 
Der er møde med Dekanen, hvor der drøftes grupperum, studenterrepresentation i diverse organer på 

tek, rengøring samt eksamensplaner 

Det foreslås at der afholdes et debatmøde for alle studerende i foråret, med emner som vi på det 

tidspunkt finder relevant. Det skal promoveres på forskellige måder når dette er relevant. 

TEK-kval /v Sofie 
Der var møde med Per og Claus. Der blev lagt vægt på at eksamensplaner skal ud i bedre tid, og dette er 

en mærkesag. Der blev debatteret omkring hvor meget SIF skal bidrage til at få de studerende til at 

besvare de større spørgeskemaer. Der blev snakket om uddannelsesudvalgene, men det tages op 

senere, fordi valget først falder næste år. 

Der er to pladser til studerende i styregruppen, som arbejder med akkrediteringsprocessen for SDU. De 

er på nuværende tidspunkt optaget af SDS studerende, og der snakkes om hvorvidt vi skal tage en af 

pladerne. Bestyrelsen har den holdning at SDS godt kan varetage denne opgave, i og med at der er et så 

godt samarbejde mellem SDS og SIF. 

Studietursstøtte /v Morten 
Der snakkes om hvorvidt støtten til studieturen for civilingeniøren skal afskaffes på grund af den 

nuværende økonomiske situation, indtil at der er opnået et større økonomisk råderum. 

De tilstedeværende 7 medlemmer af bestyrelsen stemte for suspenderingen af studietursstøtte for 

civilingeniøren med ikrafttrædelse fra dags dato. Der var 2 bestyrelsesmedlemmer som ikke var tilstede. 

Det revurderes igen på et fremtidigt møde når der er kommet klarhed over økonomien. 



Økonomi /v Kathrine 
Der er ikke noget bemærkelsesværdigt. 

Eventuelt 

/v Morten 
Der skal bland bestyrelsens medlemmer overvejes hvad ens egens status er i bestyrelsen, og om man 

har lyst til at fortsætte. Desuden skal der overvejes om man vil have en post eller om man vil af med en. 

Godkendelse af referat 
Referatet godkendes 

  

 


