Dagsorden for bestyrelsesmøde i IMADAs fagråd
7. maj kl 16.
1) formalia
a ) Valg af referent
Mads er referent
b ) Tilstedeværende
Andreas, Jens, Victor, Gabriella, Peter og Mads
2) Opfølgning fra sidst
a ) Palantir
Det har vi ikke fulgt op på
b ) Lego
Vi har holdt møde med dem hvor vi har forslået et hackathon eller fordrag om
deep learning/big data. Lidt mindre seriøst har vi forslået en form for dyst
med Lego Mindstorms. Det bliver nok til et arrengement her på universistetet
til efteråret. Vi hører mere til juni.
c ) Prosa / IDA
Vi har ikke hørt mere fra dem eller kontaktet dem. Vi vil prøve at mødes
med Prosa før sommerferien. Prosa plejer at sponsorer vores arrangementer
og de er på vej med beerpong borde til os.
Jens vil gerne være kontaktperson til Prosa, som finder ud af at vi kan holde
et møde med dem. Vi vil gerne se om de kan arrangere nogen virksomhedsbesøg.
d ) Netcompany
Netcompany kontakter stadig Steffan (medlem af sidste bestyrelse). Gabriella
tager over som kontaktperson til Netcompany.
Der er noget opvarming til DM i programmering som virksomheder holder i
Århus/Aalborg og København. Måske vil Netcompany holde noget for IMADA?
e ) Spil & grill
Der er ikke kommet et Facebook arrangement endnu, men det er den 1. juni.
Det søges sponsorer så vi kan få bedre mad end sidst.
f ) Påskepong
Det var et godt arrangement. Planlægningen var ikke helt på plads. Der var
nogen problemmer med at det lå lige efter IMADA Talks, hvilket der nok
skal planlægges efter. Det er nok en god ide at sætte tilmeldingsfristen lidt
før event start (f.eks. 2 timer inden), så turneringsplanen er på plads når
eventet begynder. Der var vist nogen små problemmer med reglerne, noget
der ikke var nedskrevet som tilladt eller ikke tilladt.
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3) Sodavandsordning
Vi vil gerne tage penge fra folk der har været inaktive i en længere periode dvs. 2
år. Andreas, Christoffer og Mads skal nok holde et møde i sommerferien med Peter
Severin (tidligere bestyrelsesmedlem som lavede det nuværende system) for at få styr
på det.
4) De andre fagråd
Vi har en fælles fagrådskalender, som vi skal huske at sætte arrangementer i. Vi er også
blevet enige om at deles om akademisk rådsmidler. Der er muligvis nogen problemmer
med hvordan vi (og de andre fagråd) får fat i vores 11.260 kroner.
Der kigges på om fagrådene sammen kan få sponsoreret et fadølsanlæg, hvilket vi gerne
vi være del af. Det er nok Festministeriumet, der ville få det brugt.
5) CPK og tutorordning
CPK vil gerne have at alle skal føle sig velkommen i de forskellige fagråd. Vi vil gerrne
lave en ny video om fagrådet, da vi ikke er så glad for den nuværende. Peter Madsen
har måske nogen forslag til hvad vi skal gøre med den. Videoen skal være klar til
august.
a ) Vurdering af tutorer
Vi vurderer tutorer.
6) Evaluering fra hyttetur
Det tager vi en anden gang når vi har Bamse med.
7) evt.
Vi kan ikke holde et fredagsarrangement i maj, der er fredagerne allerede planlagt.
Foreløbig dato for næste bestyrelsesmøde er 17. august. Måske vi også skal rydde op i
Saunaen.
Folk er stadig dårlige til at rydde op efter sig. Det kan tage meget lang tid at rydde op
efter folk. Der skal nok også huskes at skifte klarklude ud en gang i mellem. Og måske
anskaffe nogen serviettter til kaffebordet.
Mads prøver at høre teknisk service om de har et TV som vi kan få.
Mads Grau Kristensen
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