Dagsorden for fagrådsmøde i IMADAs fagråd
12. marts kl 16.15 i fagrådslokalet.
1) Valg af referent
Mads Grau er referent
2) Godkendelse af referat fra mødet 7. februar 2019
Vi skal opdatere hjemmesiden med det rettet referat for 13. december i gamle dokumenter.
Ellers er referatet godkendt.
3) Nyt fra råd og nævn
a ) Studienævn
Vi har ikke hørt noget fra studienævnet. Vi prøver at få fat i Maria med
brevdue (eller email).
b ) Undervisningsudvalg
Studerende skal blive bedre til at finde kurser i stedet for ISAer. Eksterne
censorer er for dyre, og de får alligevel ikke nok tid til at læse opgaverne.
Også med interne censorer tager det tid fra deres forskning.
c ) Institutforum
Der var ikke noget der var relevant for os i deres referat.
d ) Institutråd
Ikke noget møde siden sidst
e ) Arbejdsmiljøudvalg
Ikke noget møde siden sidst
4) Økonomi
Vi har penge selvom vi lige har købt sodavand. Der er ikke blevet kigget på en ny
kaffemaskine eller spil, men det vil vi stadig anskaffe.
a ) Status for sodavandsordningen
Vi vil gerne have slettet gamle brugere, så vi ikke behøver at bevare dem i
vores system. Vi prøver at kontakte folk (gennem mail og Facebook gruppe)
som har penge hos os, før vi tager deres penge.
5) Gennemgang af seneste aktiviteter
a ) Super Smash Bros Ultimate tunering 8. Februar
Det var meget godt og hyggeligt. Omkring 20 personer var i Saunaen (hvor
turneringen forgik) da turneringen kørte.
Større lokale næste gang.
b ) Fastelavnsboller med Netcompany 18. Februar
De fejre at de har givet kaffe til os i et år. Det er vi meget glade for.
Det er nok bedre at ligge det 13-15, så det ikke ligger midt i en undervisningsblok.
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c ) ForeFlight Hackthon 2. Marts
Det var mega hyggeligt.
d ) Netcompany Blockchain 7. Marts
Det var sikkert mega fedt (ikke nogen til dette møde deltog). Det lyder dog
som om det var okay fra folk der var der.
6) Fremtidige arrangementer
a ) IMADA Talks 22. Marts
Med Jørgen Bang-Jensen og Michele Della Morte. Husk at der er gratis
sodavand og øl.
b ) Generalforsamling 28. Marts
Alle skal tilmelde sig. Det koster 100 kr og tilmeldingfrist er den 20. marts.
c ) SDU Gaming LAN 29. Marts
Vi anbefaler at komme, hvis man kan lide at spille computer eller andet.
d ) Påskepong 5. april
Tilmeldingfrist er på dagen. Find en makker og gør jeres bedste for ikke at
få Christoffer som dommer. Man kommer kun til at kunne vinde præmier,
hvis der er en IMADA studerende på ens hold.
e ) Institutfest (Spring feast) 12. April
Der er King in the North (Game of Thrones) tema. Det bliver fedt.
Festministeriumet vil gerne låne penge til depositum til leje af lokalet.
f ) Hyttetur 26.-28. April
Husk at sætte kryds i kalenderen
7) Forplejningsminister
Næste møde den 3. april. Gabriella er forplejningsminister igen til næste møde.
8) Eventuelt
Der er blindsmagning af Nutella i D-IAS Meeting room den 28. marts kl 13.00.
Det kunne være sjovt med at event hvor man kunne kigge nærmere på computerne i
udstilling, måske se nogen af dem i aktion.
Mads Grau Kristensen
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