
Sci-Tech tingets møde 
Januar 30, 2017 

Dagsorden 
1. Formalia      
2. Foreningsrunde    
3. Kommunikation  
4. Fagrådsstruktur                 
5. Eventuelt     
6. Næste møde    

Tilstedeværende 
- Kasper – MFSR 
- Ida – Biologisk tutorforening 
- Maja – MoGenS 
- Natacha – MMF 
- Torsten – Igor 
- Sarah – Igor 
- Morten – Mat/Fys-Tutorgruppen 
- Frederik – TÅGEKAMMERET 
- Martin – TÅGEKAMMERET 
- Monica – Kommunikation 
- Christian – Kommunikation 
- Marie – Kommunikation 
- Lisa – BFU 
- Josephine – Mat/Fys-Tutorgruppen 
- Helle – TKM 
- Mathias – TKM 
- Rikke – Fagligt udvalg for kemi og medicinalkemi 
- Christina – Fagligt udvalg for kemi og medicinalkemi 
- Nana - SST og BFU  

!1



1 Formalia 
1.1 Valg af dirigent 
Nana 
1.2 Valg af referent 
Nana 

2 Foreningsrundesrunde 
MFSR  
Snart første måde, evaluering af LateX og eksamenskursus, snakke om struktur. 

Biologisk tutorforening 
Lille opstart gruppe, hvor nyt hold opstartes. 

MoGenS 
Indført nye ting – halvårshjul, så er der ansvarlige på tidspunkter. Ny struktur. 

MMF  
General forsamling i november første møde i december – arbejder på studietur, ikke så mange fra første år 
der deltager. 

Igor  
Ikke sket så meget, haft fagrådsmøder og generalforsamling i Q3. 

Mat/Fys-Tutorgruppen  
Ny gruppe i november – intro møde og optager de nye i næste uge. 

TÅGEKAMMERET 
Fire arrangementer – kyndelmisse, pervers, verdens kedeligste foredrag og karneval. 

BFU  
Generalforsamling og leder efter nye medlemmer, med åbent møde, lidt forskellige arrangementer før jul. 

TKM  
Ny bestyrelse i morgen og informationsmøde for nye interesserede, om to uger starter nyt hold. 

Nyt udvalg under alkymia  
Første arrangement 15. februar 
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3 Kommunikation 
Input til socialemedier – Katrinebjerg har den den her uge. Vil gerne have folk kontakter så der er foreninger 
der laver en takeover på deres instagram. Derudover vil de gerne dele arrangementer – især de store. 
Der bliver spurgt hvor det bliver delt 
Svar: På facebook og måske på studieportalerne, alt efter arrangement. 

Studieportaler, svært ved at vide om de bliver set og det kan være svært at finde rundt.  
Svar: Marie og Christian skal kontaktes, hvis der er nogen input – det kan være svært for dem selv at opdage. 

Mailadresser: 
 moh@au.dk 
 chr@au.dk 

4 Fagrådsstruktur 
MFSR vil gerne “deles op” og i bestå af flere små enheder, da de dækker mange fag og 
rekrutteringsproblemer, det vil skabe lokal forankring, så der bliver bedre struktur på fagrådene. Så kan man 
også fange folk til studienævn og akademiskråd. Lidt ligesom Artsrådet, men skal fungere nedefra og op.  

5 Eventuelt 
Rekruttering af nye medlemmer: 
MFSR: måske skal man fokusere på andet års 
Skal der være noget samarbejde med tutorforeninger – kommunikationen vil gerne facilitere det. 

Valg opsummering: 
Der blev fyldt helt op på alle pladser. 

Semesterstruktur: 
Semesterplanen skal vist være færdig i februar eller marts. Tutor kunne godt tænke sig at holde et møde, hvor 
der bliver fortalt, hvad de skal fortælle til de nye studerende. Der har været rigtig dårlig kommunikation 
omkring omlægningen. 

Opfordring til at bruge kalenderen. 

6 Næste møde 
Mandag den 10. april 2017 
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