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1 Formalia
1.1 Valg af dirigent
Nana
1.2 Valg af referent
Nana
2 Foreningsrundesrunde
MFSR
Der er ikke holdt møde siden sidst, så der er ikke så meget at fortælle.
IGOR
Formand og næstformand er i udlandet så det står lidt stille. Desuden er kassereren stoppet.
TKM
Studiestart gik godt. Den nye alkohol politik er blevet implementeret. Ved at gøre klar til rustur, for 200 nye
studerende, som foregår de næste to weekender.
Mat/fys Tutorgruppen
Studiestart gik godt. Har også implementeret den nye alkohol politik. Planlægger det sidste til rustur næste
weekend, for 600 studerende.
MMF
Har afholdt første arrangement, i fredags, hvor 1/3 af de nye studerende blev meldt ind. Man er ved at
planlægge de kommede arrangementer.
BFU
Har mistet to medlemmer, håber på at få nogle nye når der afholdes BFU møde.
RIA
Har mistet formanden, men man har valgt, at køre videre uden formand og fordele opgaverne mellem de
resterende medlemmer. Der er blevet investeret i nye ting og man kan ny tilbyde bubble football, som blev
indviet på rusturen og det virker som en succes. Arbejder med at få indført navneskiftet, som betyder at der
har været PR-arbejde at se til hen over sommerferien.
Nanorama
Afholdt fødselsdagfest. Lavet instruktorkåring, hvor den bedste instruktor får et fint diplom til deres CV..
Stiller op til Danmarks største fredagsbar med ølbowling. I rusugen er der holdt en introhygge for nye
studerende, hvor de kunne få gratis mad og drikke, det var en succes. I september holdes grønfest som er en
fest hvor nye studerende kæmper om at blive det bedste rushold. Snart generalforsamling og hyttetur.
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3 Opsamlings på studiestart
Dekanatet har udstedt nye retningslinjer for alkohol politikken for nye studerende. Der må ikke indtages
alkohol mellem kl. 8 og 16, der skal altid være en ædru tutor og der må ikke opfordres til druk.
De nye regler gælder også på rusturen. I TKM har man derfor indført “kl. 16 øl eller sodavand”, så bliver det
lidt sjovere, at følge reglerne.
Mat/fys Tutorgruppen synes det var lidt svært at der ikke måtte drikkes alkohol kl. 8-16, da der kom rushold
fra statskundskab forbi som drak. Der er underligt, at de må drikke, men det må man ikke på ST. Under
parkløbet har man haft nogle ædru tutorer siddende må matematik, så man altid vidste hvor de var. Fredag
aften, hvor man hygger har man valgt at have en ædru vagt indtil kl. 20.
TKM har rykket nogle arrangementer frem til kl. 16. Der er blevet implementeret ekstra ædru vagter på
STRIP. Det har været svært at få en ædru tutor pr. hvert hold, så man har lavet ædru poster, som alle ved hvor
er. Der var nogle tutorer fra ST som drak inden kl. 16 og det vil man gerne klage over, for det skulle nødigt
gå ud over alle, at nogle få drikker når de ikke må.
Tutorerne føler sig lidt trådt på, da reglerne er blevet trukket lidt ned over hovedet på dem. Det kunne have
været rart, hvis man var blevet taget med i beslutningstagningen.
4 Studiepladsoversigt på ST
Nana ligger dokument på facebook, hvor man kan skrive studiepladser på, for de forskellige områder.
Kemi og fysik er ved at blive renoveret, så det er lidt uvist, hvor de nye studiepladser kommer til at være.
5 Foreningsoversigt på ST
Nyhedsbrevet på ST vil gerne have et dokument over alle foreninger. Nana ligger dokument på facebook,
hvor man kan tilføje de foreninger, som mangler i dokumentet.
6 SU udspil
Kasper fortæller om det nye forslag som Lars Løkke har lavet i 2025 planen. Man vil gerne tage 20 % af SUydelsen og ligge det over på lånet, fjerne det 6. SU år og ændre skattefradraget til 3 år efter end uddannelse.
Der vil også komme en fribeløbshævelse, men Kasper har regnet på det og man vil skulle arbejde så mange
timer, at man ikke kan passe sit fuldtidsstudie ved siden af studiejobbet. Det er jo ikke så smart med den
fremdriftsreformen. Den bliver solgt på, at man kan spare en masse penge. Nu skal den til forhandling og så
må vi se hvad der sker.
7 Eventuelt
Der har lige været møde i studienævnet. Her har man snakket omkring overgang til semesterstruktur.
Institutterne skal vist indgive i november, hvordan man gerne vil have studieplanerne til at se ud. Det gamle
evalueringssystemet skal laves om og det nye bliver lavet igennem BB. Det blev ikke rigtig en succes før
sommerferien, da færre studerende har svært på spørgeskemaerne.

!3

Kasper foreslå om man kan gå sammen og lave et kompetence kursus. Han kunne godt tænke sig, at man
lærer omkring artikelsøgning, hvordan ser den gode opgave ud osv.
I MMF har de et arrangement for bachelorstud. hvor der kommer en bibliotekar, som fortæller om
litteratursøgning og en PhD som fortæller om den gode opgave (hvordan man stiller den op og laver gode
figurtekster).
Ingeniør har det som en obligatorisk del af undervisning, i forberedelse til deres bachelorprojekt. De har også
forberedelse til deres praktik, som tæller 0 ECTS point. Dannie foreslår at man kunne have noget lignende på
de andre uddannelse.
7 Næste møde
Mandag den 14. november 2016
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