Dagsorden for bestyrelsesmøde i IMADAs fagråd
23 februar, kl 20.00 på IMADA.
1) Formalia
a ) Referent
Mads er referent
b ) Tilstedeværende
Andreas, Christoffer, Steffan, Gabriella, Bamse og Mads
2) Siden sidst
a ) Studiestart i februar
Det synes vi gik godt. Flere opgaver, hvor de lærer hinanden at kende og
mere teamwork. Poster var ikke særlige populære, muligvis for få point eller
for mange.
Vi er nu klogere på hvordan det skal reklameres og hvornår vi skal lægge
det, så vi regner med at det bliver større og bedre næste på.
b ) IMADA Tutore
17 ansøgere til tutore på IMADA. Det er en fra vores mål, så vi er tilfredse.
3) Skabe på gangen
Der kommer flere skabe, som Peter Bækgård har bedt om. Vi overvejer at finde en måde
vi kan adminstrer skabene på, så vi ved hvem bruger hvilke skabe. Vi vil nummere
skabene.
4) Oprydning af Saunaen
Rektor kommer forbi mandag.
Generalt er det et problem med at gulvet ikke bliver gjort rent, da det ligger ting på
det.
5) Regnskab / Budget
Vi skal have regnskab og budget til næste år. Tidligere budget holder nok ikke helt.
Vi bruger flere penge og indtjener mere.
Vores ene revisor er i Tyskland, og den anden er ikke svaret på vores mail.
Vi overvejer at flytte regnskabsåret fra at følge kalenderåret til at være den 1. marts.
Vi skal have undersøgt hvordan det fungerer i forhold til lovginingen.
6) Arrengementer
a ) Generalforsamling
Vi vil gerne have ændret vedtægterne, så det er mere klart, hvad der sker,
når formanden træder af med øjeblikkelig varsling. Specielt ang. hvem der
er midlertidlig formand.
Generalforsamlingen er blevet rykket til 28. marts.
Netcompany vil ikke sponsorer (nye regler hos dem internt).
Ang. Akedemisk Rådsmidler, så burde vi få mails når pengene bliver tildelt
til os, og når der brugs af de akedemisk rådsmidler. Vi har 15000 minus det
vi har brugt, hvilket måske er højtaler.
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7) Overgang til den nye bestyrrelse
Andreas vil lave en doodle for konstituerende møde for den nye bestyrelse hurtigst
muligt efter generalforsamlingen.
8) Eventuelt
Påskepong: 5. april, vi skriver til Æter for borde, der skal også købes præmier og
kopper. Det bliver godt.
Andreas Abild Mortensen
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