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Tilstedeværende

-

Morten - Mat/Fys-Tutorgruppe
Marie - Studieadministrationen
Christian - Studieadministrationen
Mathias - TFK
Helle - TFK
Anna - MMF
Tenna - MMF
Lisa - BFU
Ulrik - DSAU
Kåre - MFSR
Sune - SST og MFSR
Nana - SST og BFU
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1 Formalia
1.1 Valg af ordstyrer
Nana
1.2 Valg af referent
Sune
1.3 Dagsorden
Godkendt

2 Foreningsrundesrunde
DSAU
Har holdt russtart og det er gået godt.
Har holdt studietur til London. Lan er udskudt til efteråret.
TKM
Generalforsamling om to dage.
Der er kommet nye studerende og de har godt
Fremover får ingeniørerne en ny tutorforening (studieadministrationen har foreslået at der skal startes en nye
tutorforening for ingeniørerne, men undergrupper for hver forening)
TKM har fundet nogen, som gerne vil være med
Mat/Fys-Tutorgruppen
Nye rus’er og flere hold sædvanligt
Har holdt tutorfest og det var godt.
MMF
Der er kommet nye foreninger og MMF har holdt et introarrangement, hvor instituttet gav pizza. De har
holdt grill arrangement, hvor de fik 100 nye medlemmer.
De har startet partnerprogram, hvor de forsøger at få partnerskaber med diverse virksomheder - hvilket
instituttet også har hjulpet med.
Generalforsamling om 2 dage
MFSR
Sidder i råd og nævn og har snakket alkoholpolitik med dekanen. De har primært beskæftiget sig med valg.
Møde på onsdag, hvor vi skal snakke fremtid, struktur og efterårets arrangementer. Hvis der skal prioriteres
mellem latex og eksamensforedrag, ville de fleste have MFSR prioriterede eksamensfordraget.
BFU
Har holdt generalforsamling, hvor mange første års gerne ville være, hvilket var fedt.
Har holdt et reference håndteringskursus, hvilket var en stor succes
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Imorgen har de infoarrangement om udlandsophold for biologer
Holder auktionsbar for at kunne få nye sofa, håber forlæserne vil donere ting.
MoGenS
Kunne ikke være her, men planlægger studietur.

3 Studieadministrationen
Har fokus på valg og laver videoer fra de forskellige organer. Første video kommer på onsdag, men vil gerne
have hjælp til at dele.
Vil gerne sætte fokus på studiemiljøet, så skrive endelig. Gør opmærksom på at den Blåbog med foreninger
opdateres løbende (kontakt Christian Haaber Rasch: chr@au.dk eller Marie Oue Hansen: moh@au.dk).
Karrierearranger her i november. Hvor tre alumner kommer og fortæller om deres vej fra auditorium til
arbejdsmarked. Man må gerne hjælpe med at dele. Det bliver den 15., 16. og 22.-23. november. Kan findes
på studieportalen og snart på facebook.
Matematik, biologi, biotek, mm. Alle er dog velkomne til at deltage.
Morten ville høre, om man kunne få en mail med alle relevante arrangementer og information. Nana og Sune
har snakket om at lave et nyhedsbrev mellem hvert møde, som de tænker kan kombineres med Mortens
forslag. Eventuelt kunne arrangementer også skrives ind i den fælles kalender (som er en google kalender,
som Nana og Sune sender rundt).

4 Ændringer i dekanat-studenter møder
To gange i semesteret mødes medlemmer med dekantet, men det er blevet foreslået, at dekanen i stedet
mødes med alle fagrådene (MFSR RIA, BFU, MoGenS og Igor).
Der var generelt tilslutning til, at det var en god måde at gøre det på. Dog blev det forslået, at alle fagrådene
valgte en fast repræsentant.
I forbindelserne med møderne vil TKM gerne have Kåre rykkede på den information, som de var blevet
lovet. Det ville Kåre gøre.

5 Alumnenetværk på ST
Laila Johansen er ved at lave fagspecifikke alumnenetværk, hvor der skal holdes en række arrangementer og
lignende. Tidshorisonten er et halvt år, hvor netværkene gerne skulle køres igang.
Hun ville gerne have mindst 3 studerende til at vejlede om, hvordan man kan få fat i studerende og hvilke
arrangementer, som man gerne vil have - eventuelt nogen fra fagrådene.
MMF er allerede igang med at lave et, men det kunne eventuelt inkorporeres eller på en anden måde kunne
arbejde sammen.
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Netværkets form er ikke fast endnu og der er rig mulighed for at sætte sit præg på netværket.
MFSR, DSAU, TKM og MMF vil gerne tage det op på deres møde. Morten og Lisa vil gerne deltage.
Foreningerne skal melde ind i løbet af denne uge og Nana laver et opslag på facebook.

6 Valg på AU
Den 13.-16. november. I må meget gerne dele opslaget om folk skal huske at stemme valg. Der er kampvalg
til bestyrelsen, akademisk råd på ST, men formentligt ikke kampvalg til studienævn.
Studenterrådet stiller Sune og Line Dam fra arts op til bestyrelsen, men dette år på en enkelt liste.
MFSR, BFU og MoGenS holder valgboder igen, og DSAU (og måske Sofa) vil gerne hjælpe med.
Studenterrådet oplever, at valgplakater bliver taget ned af rengøring og de blå mænd, men hvis nogen bliver
hængt over på andre foreningers opslagstavler, så kan I selvfølgelig bare tage den med.

5 Eventuelt
Intet
6 Næste møde
Mandag den 5. februar 2018
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