Dagsorden for bestyrelsesmøde i IMADAs fagråd
2. april kl 18.
1) formalia
a ) Tilstedeværende
Christoffer, Andreas, Jens, Peter, Gabriella, Bamse, Victor og Mads. Det er
vist alle
b ) Valg af referent
Mads er referent
2) Den nye bestyrelse
a ) Konstituering
•
•
•
•
•
•
•

Andreas er formand
Christoffer er kasserer
Jens er næstformand
Victor er repræsentant i festministeriumet
Mads er teknik ansvarlig (hjemmeside og kommende edb systemer)
Bamse er gatekeeper (Facebook gruppe og skabe på et tidspunkt)
Gabriella og Peter er Sauna ansvarlige.

b ) Forventningsafstemning
Kasserer skal opdatere sodavandslisten en gang om månden og sender regninger minimum en gang om semesteret. Refundere kvitteringer hurtigst
muligt og send status på økononmi til Andreas, hvis han ikke kan komme til
fagrådsmøderne.
Alle skal prøve på at komme til fagrådsmøder (inden for rimelige grænser).
Husk at svare på beskeder i vores Messenger gruppe og spørg om hjælp, hvis
du er i tvivl.
Kasserer vil gerne have hjælp til afstemmning af sodavands ordeningen.
Husk at vi er her for at gøre det fedt for de studerende at være her.
c ) Mål for bestyrelsen
Bliv færdig med IMADA appen, som skal erstatte (eller suplemmere) sodavandsordningens papir sedler. Og sørge for at der er sodavand i køleskabet.
Vi vil gerne have ryddet op i sodavnadsordningen, fjernet gamle brugere og
forsøge at indkærve gæld.
Få flere førsteårsstuderende med til vores arrangementer.
Flere arrangementer, der måske ikke behøver at være fester.
3) Orientering
a ) De andre fagråd
De vil gerne sammenarbejde. Der skal diskutteres hvad der skal gøre med
CFOs akademisk rådsmidler. Og Tour de Fagråd.
b ) Lego
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Lego vil gerne sammenarbejde. Vi skal have fundet en dato vi kan mødes.
De vil nok gerne holde et arrangement.
c ) IDA
IDA vil gerne mødes. Vi skriver tilbage til dem.
d ) Palantir
Palantir vil gerne mødes. Solving real world problems hvor de kommer med
et problem de har arbejdet med og så kan man arbejde på det i en workshop.
Ellers skulle det være en workshop om at programmere i en stor virksomhed.
Vi synes bedste om det første forslag.
Andreas skriver til dem for at høre mere.
e ) Prosa
Prosa vil gerrne mødes. Vi skriver tilbage til dem. De har en masse penge
de vil give til arrangementer.
4) Spørgeskema fra generalforsamlingen
a ) Arrangementer
• Velkommen til IMADA: 2
• Juleklip: 0
• IMADA fest (forår): 3
• IMADA fest (efterår): 3
• Generalforsamlingen: 3
• Spil og Gril: 2
• Oktoberfest: 1
• Hyttetur: 6
• Brætspilsarragement: 0
• Påske Pong: 4
• IMAdato (var ikke på skema): 1
Forslag til arrangementer: IMADA skitur (meget arbejde), virksomhedsbesøg, IMADA i junglen (nej), IMADA romsmagning, fredagsbar på IMADA
(måske en fredag med en drinksbar, måske sammenarbejde med festministeriet for alkohol), på tværs af instituter, ølsmagning, flere udklædnings fester
(halloween og fastelavn), ølbrygning med kemi (måske helle naturvidenskab),
Canadian bowling (hvad er det? Færre kegler og en mindre kugle(prototype
bowling)), IMADA lasergame
Hvilke vi tænker er mulige: Ølbrygning, flere fredagsarrangementer, ølsmagning, virksomhedbesøg (det kunne vi nok få Prosa til at hjælpe os med),
SDU har en skitur!
b ) Fagrådet
De synes at vi er okay synlige (omkring 2-4/5). Der er nogen problemer med
at vise præcis hvad vi laver.
Forslag til nye tiltag. Opdatering af spil (Vi har en liste af spil vi vil købe),
skifte runde borde ud (tænker vi ikke er besværet værd, men vi skal måske
kigge på at lave mere plads),
Nyt inventar. Codenames, Settlers of Catan, Love Letter Premium (red:
Lovecraft Letter), flere tavler, Playstation 4 (sker nok ikke), mere plads på
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IMADA, nyt fjernsyn (måske teknisk serive har et vi må få?), Nintendo 64,
fungerende klipsmaskiner, advanceret kaffe maskine (vi vil hellere have en
ny Moccamaster), mere sofa i Saunaen (tror vi har nok), nyt Avalon (yay),
Hvad kan vi gøre bedre. Mere propaganda f.eks. et nyhedsbrev poster
(måske ikke en poster men ideen med et referat referat er god), flere pladser
til cykler ved IMADA (der er dog masser af pladser ved indgang F), flyt
rygeskuret, få instrukturer til at reklamerer til arrangementer (god ide),
5) Nuværende tiltag
a ) Spilonsdag
Der kommer ikke så mange som tidligere. Det er nok reklamen der er mangelfuld. Måske det skal rykkes til en fredag. Måske markedføres som et fredagsbar arrangement.
b ) Studieforum
Det vil vi stadig være del af. Der er nogen årgange hvor der ikke rigtig
kommer nogen, fordi de ikke kan se hvorfor de skal komme der. Måske prøve
at få det på skemaet (skal vi højt op på universitetet for at få gjort)
c ) IMADato
Det vil vi gerne holde igen. Der kom mange mennesker og det var fedt. Måske
det skal være halvårligt, men det kræver også at nogen vil stå for at holde
det.
d ) Pubcrawl
Det var en success. Det vil vi holde igen. Måske uden nxg.
e ) Påske pong
Det er godt. Det holder vi igen (på fredag, 5. april). Prosa arbejder på beer
pong borde til os engang.
f ) Spil & grill
Victor (med Bamse som suppleant) og Peter står for at arbejde med Æter
for at få det op og køre.
6) Nye Tiltag
Fredagsbar på IMADA vil vi gerne gøre til en ting. Påske pong passer også godt ind i
konceptet.
7) evt.
Mangler mere light sodavand.
Vi skal lave et møde med Jessica om evaluering til hyttetur. I hvertfald med Andreas
og Marlene, Andreas, Victor, Mads og måske Gabriella vil hjælpe til evalueringen ved
hytteturen.
Jessica er ved at arrangere et event om kandidaten og der fag perspektiverende modul.
Andreas og Gabriella er på det.
Mads Grau Kristensen

3

