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Referat - STT-møde 29. oktober 2018
1) Foreningspræsentation
MMF
Nanorama
Tågekammerat
Mat/fys tutorgruppen
TKM
CIVILT
Die rote zone
Biogas
Biologisk tutorforening
Kulten
Rus-1 Katrinebjerg
iMentor
Studienævnet ingeniørhøjskolen
RIA
@lkymia
Amok
DSAU
2) Formalia
a. Ny STT-studentermedhjælper Laura - velkommen
3) Foreningsrunde
DSAU: masser af tekniske workshops.
MMF: faglige foredrag og generalforsamling på onsdag den 31. okt
Nanorama: små arrangementer som filmaftener, natur arrangementer etc.
Mat/fys tutorgruppen: hjælper nye studerende med at komme godt i gang og planlægge
rustur.
Tågekammeret: planlægning af fester og foredrag samt revy.
TKM: pubcrawl, generalforsamling og påbegynder forberedelser til næste tutor-år samt
julefrokost.
Civilt: studiestart for nye biotek og kemi på diplomingeniør
Die rote zone: fredagsbar, stor fest d. 30. november hvor der er Disney tema.
Biogas: forening på 30, låner die rote zones fredagsbar og udlåner deres dankort terminal til
dem
Kulten: felttursforening for biologi, har lige været på felttur.
Biologisk tutorforening: rustur den kommende weekend.
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Rus-1 Katrinebjerg: i gang med planlægning af rustur for de nye studerende. Hyttetur om
lidt for at afslutte sommerstartsstuderende.
iMentor: evaluerer pt afholdte arrangementer. Svært ved at få danske medlemmer nok.
Generalforsamling her i november.
Studienævnet ingeniørhøjskolen: vedtager studieændringer, ændrer kursers indhold fordi der
er mangel på plads i laboratorierne.
RIA: aktiv fest i sidste uge som var en succes. Generalforsamling i dag.
@lkymia: haft generalforsamling hvor halvdelen af bestyrelsen er skiftet ud, fredagsbarer.
Amok: afholder foredrag om specialiseringsordninger. Planlægger nyt karriereforedrag
(hvad kan man blive som kemiker/medicinalkemiker).
4) GDPR
a. Vi arbejder på en afklaring mht. GDPR
MMF: DropBox til medlemsliste, google drev til billeder fra fester. De har undersøgt
pris og det koster 20-50000 kroner for en forening med 50 aktive medlemmer.
Forslag om at SciTech Tinget opretter system/drev hvor alle foreninger kan have
personsikre data. Dette kan SciTech Tinget ikke imødekomme.
@lkymias løsning: egen hjemmeside hvor alle medlemslister opbevares, og kun
medlemmer har adgang til dette. Databehandleraftale direkte med One.com.
5) Kalendersystemet
a. Kalenderen:
SciTech-Tinget har en kalender for alle foreningerne, hvor foreninger kan putte
begivenheder ind som kan være relevant for andre foreninger og dets medlemmer - for
at undgå at store begivenheder ligges oven i hinanden. Der skal bruges en
foreningsmail til at oprette disse begivenheder.
b. Relevant arrangement: konference for fastholdelse af studerende den 1. nov.
Omhandler tiltag til fastholdelse af studerende, der opfordres til deltagelse heri.
c. Arrangement ”Fra uddannelse og frivilligt arbejde til job” den 6. nov.
Redskaber til formidling af frivilligt arbejde til fremtidige jobs.
6) Eventuelt
a. Stormøde vedr. Campus 2.0
Der blev afholdt stormøde vedr. Campus 2.0 i torsdag den 25. okt. hvor studerende
kunne komme med input. De tilstedeværende repræsentanter for foreningerne oplevede
dog, at forslagene fra de studerende ikke blev taget så seriøst. Die rote zone havde bl.a.
en liste med prioriteringer, men er ”bare” blevet placeret og det har blot været held,
hvis de har fået noget fra prioriteringslisten. Der har generelt været en meget kort
høringsperiode. Maskin- og bygningsingeniørerne skal flyttes til Katrinebjerg, men der
er ikke planer om at udvide bygningerne i Katrinebjerg, så det betvivles stærkt om der
overhovedet er plads. Der er desuden ikke taget højde for at der pt kun er plads til 150
personer i Katrines Kælder, og der er ingen planer om udvidelse af fredagsbaren.
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Det er stadig tidligt i planlægningen af campus 2.0, sidste stormøde omhandlede ikke
inddeling af lokaler og dette kan være grunden til manglende besvarelse heraf.
Stormøderne skal gerne planlægges så de ikke ligger midt i undervisningen som var
tilfældet i torsdags.
SciTech-Tinget tager med videre at foreningerne gerne vil inddrages mere. De føler sig
ikke hørt.
b. Pengepulje til tværfaglige arrangementer
Beskrivelse af hvordan penge søges findes på STT facebooksiden.
Vi tager højde for om der skal være løbende søgning af penge, eller én gang hvert
semester.
c. Del gerne opslag fra STT-facebooksiden
d. Har I brug for hjælp?
Mat/fys tutorforeningen vil gerne vide hvornår der er nyt om datavidenskab (ny
uddannelse) og hvilken tutorforening de kommer ind under. Der er ikke endeligt svar
på det, men umiddelbart kommer de under mat/fys tutorforeningen.
Der spørges om man man kan få udtalelse fra AU om frivilligt arbejde, ligesom en
anbefaling til fx udlandsophold etc. Dette er standard for tutorforeninger, men er svært
at udvide til alle foreninger da der findes mange typer foreninger og det specifikke
arbejde udført af et medlem i foreningen ikke kendes. STT undersøger om de politiske
foreninger kan sidestilles med tutorforeningerne i forhold til udtalelser.
7) Næste møde
a. 4. februar 2019
b. Prodekan Finn deltager på næste møde den første time, så man er velkommen til at tage
punkter med specifikt til Finn.

