Dagsorden for fagrådsmøde i IMADAs fagråd
3. april kl 16.15 i fagrådslokalet.
1) Valg af referent
Mads er referent
2) Godkendelse af referat fra mødet 12. marts 2019
Referatet er godkendt
3) Forplejningsminister
Jens er Forplejningsminister til næste fagråds møde, 2. maj
4) Nyt fra råd og nævn
a ) Studienævn
Nat ville komme, men hun er her ikke.
b ) Undervisningsudvalg
Der vil kigges på at samle evalueringer og handlingsplaner, så alle kan se
dem. Der er blevet kigget på nøgletal. Mange flere despitationsansøgninger,
men flere bliver afvist, lægen skal kunne skrive at man er syg, istedet for at
der står på lægeerklæringen at man har sagt at man er syg.
Vi ligger ikke nødvendigvis super godt i nøgle talene, i forhold til resten af
landet, men det skyldes nok hvor få vi er. Mange trækker gennemsnittet ned.
Vi må gerne blive hurtigere færdig, så talene ser bedre ud.
c ) Institutforum
De snakker stadig om arbejdsmiljø. Flere/bedre tavler i undervisningslokaler.
d ) Institutråd
Ingen møder før juni
e ) Arbejdsmiljøudvalg
Ingen møder før juni
5) Økonomi
Kontoen er blevet ramt af general forsamlingen. Men det er fint.
a ) Status for sodavandsordningen
Vi vil gerrne kunne tage penge fra gamle studerende så vi ikke sidder fast
med deres penge.
6) Den nye bestyrrelse
• Andreas: formand
• Jens: næstformand
• Christoffer: Kasserer
• Bamse: Gatekeeper
• Gabriella: Sauna ansvalig
• Peter: Sauna ansvarlig
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• Victor: Festambassadør
• Mads: Teknik ansvalig
Det står også på vores hjemmeside
7) Gennemgang af seneste aktiviteter
a ) IMADA Talks 22. marts
Det var godt.
b ) Nutella smagning 29. Marts
Det var fuld forsøg, med kontrakter, blind test og nogen der fik ens Nutella!
Der var nok forskel
c ) Generalforsamling 28. Marts
Problemer med banerne, men udover det var det et godt arrangement.
Der manglede en aftale med et sted bagefter (såsom vi plejer med Tipsy
Toad, som måske skal holde længere åben når vi er der)
8) Fremtidige arrangementer
a ) IMADA Talks 3. April
Jens Kaad og John Bulava
b ) Påske pong 5. April
17 hold tilmeldte! Derr er tilmeldingsfrist til når det begynder, så der er tid
til at trække sine kammerater med.
c ) Datamatamøkfest 12. April
Det bliver godt
d ) Hyttetur 26.-28. April
Tilmelding er nu åben. Det bliver godt som altid.
e ) Institutdysten 16. Maj
Tilmeldingen bude snart blive åbnet. Der er en masse dyster som vi skal
vinde sammen med FKF. Vi har en Facebook gruppe som vi har med FKF
for at aftale ting omkring institutdysten. Der er sikkert også mulighed for at
være frivilig, som man får en masse ting for og softice til beginvenheden.
9) Eventuelt
Til information:
• IMADA har et fagråd som hedder IMADA fagråd
• Institutet FKF har et fagråd som hedder Æter
• Og BMB har et fagråd som de kalder CFO.
Andreas Abild Mortensen
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