
SIF Bestyrelsesmøde - Dagsorden  

Onsdag d. 6 Januar 2019 – Ordinært møde  
1. Formalia  

a. Valg af referent  
b. Valg af dirigent  
 

2. TEK-ledelsen  
 
Der har været møde med TEK-ledelsen, der blev snakket om grupperum, eksamensplaner, rengøring og 
større synlighed af ledelsen. Experts in teams bliver taget op på et separat møde, med deltagere der har 
erfaring fra dette.  
Ikke nok grupperum, 1. semester og experts in teams får allokeret rum, bachelor og kandidat får det som 
tilvalg også i Forkserparken. Ledelsen er klar over, at der er for få rum. 
Ledelsen er enige i, at det skal forbedres, og den indledende kommer fremadrettet ved studiestart og den 
endelige kommer hhv. 1. maj og 1. dec.  
Der bliver sat flere ressourcer af til rengøring, så de fremadrettet bliver rengjort flere gange om dagen.  
Ledelsen skal blive mere synlig som led i branding, og de vil gerne stille op til tiltag for at fremme dette.  
 
3. Debatmøde mellem TEK ledelsen, de studerende og SIF  
 
Dato: 21/3 kl 15.00 
Forslag til emner modtages med kyshånd 
Der skal snart sendes information ud, så så mange som muligt deltager. 
Dagsorden med emner der tages op på mødet skal afleveres senest en uge før.  
Caroline og Sofie hjælper Morten.  
Facebook opslag for mulige emner 
 
4. TEK-kval   
 
Næste møde snart. 
Også møde om studiestart med planlægning af mentorer m.m. - Morten og Simone er i styregruppe 
 
5. Prosa   
 
Fagforening for IT-uddannelser, der gerne vil have et samarbejde med os.  
Vi er glade for det samarbejder vi har med IDA, og ønsker at beholde dette fremfor samarbejde med andre 
foreninger.  
 
6. Økonomi-herunder halvårsregnskab  
 
Halvårsregnskabet er i gang med at blive udarbejdet.  
 
7. Branding og oplysning omkring SIF  
 
Der skal udarbejdes en plan for, hvordan vi skal oplyse de studerende, så de er klar over, hvad SIF gør for de 
studerende på TEK.  
Morten og Baldur er ansvarlige for dette.  
 



8. Evalueringsvideoer 
 
Planen er, at de bliver sendt ud i løbet af foråret.  
  
9. Generalforsamling   
 
Dato: 14/3 
Reception 15/3  
Sofie og Morten planlægger  
 
10. Arbejdsgrupper   
 
Der har i dag været en god arbejdsmorale.  
 
11. Eventuelt  
 

A. IDA netværk 
 
Stormøde 9/3 i København 
Sofie, Morten, Nikolaj, Katrine deltager i mødet.  
Resterende medlemmer tænker over om de vil deltage 
 

B. Politik konference 
 
29/3-31/3 på KU 

Tænk over om bestyrelsemedlemmer vil med.  
 

C. Nord-Tek 
 
Mangler 2 repræsentanter til Nord Tek for at tage på konferencer på universiteter i norden og i 
baltikum 

 
12. Godkendelse af referat  

 


