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Tilstedeværende

-

Kasper – MFSR
Jakob – Nanorama
Josefine – Mat/Fys-Tutorgruppen
Maja – MoGenS
Helle – TKM
Robert – TKM
Mikkel – TKM
Natasja – MMF
Anna – MMF
Frederik – TÅGEKAMMERET
Martin – TÅGEKAMMERET
Marie – Studieinformationen
Christian – Studieinformationen
Nana – STT og BFU
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1 Formalia
1.1 Valg af dirigent
Nana
1.2 Valg af referent
Nana
2 Foreningsrundesrunde
MFSR
Forbereder sig til valg, der er kommet styr på alle pladser. Planlægger LateX for begyndere og
eksamenforedrag.
Nanorama
Planlægger intern julefrokost og adm. julefrokost. Er igang med en overgangsfase.
MoGenS
Lige kommet hjem fra studietur, men ikke fået solgt billetter nok. Der planlægges valgbod sammen med
BFU. Fremtidige arrangementer: generalforsamling og julebanko. Til generalforsamlingen skal der nedsættes
en ny bestyrrelse, så skal man igang med en overgangsfase.
TÅGEKAMMERET
Generalforsamling, alle pladserne i bestyrelsen blev fyldt. Problemer med 1. og 2. årgang, de engagerer sig
ikke. Fremtidige arrangementer: Vinterfest, Bodycrashing den 23. november, et foredrag og revy i december.
BFU
Planlægger valg og har gang i flere forskellige arrangementer.
Studienævn:
Forberedelse til semesterstruktur
3 Valg
MFSR laver en stand på matematik, hvor der bliver delt kaffe ud.
BFU og MoGenS holder vaffel valgbod i Biohuset.
4 Vejledning og studieinformation
ST uddannelse - der opfordres til at bruge studieportalerne og facebook. Vil gerne producere nyheder og vil
gerne stille sig til rådighed til foreningerne. Tendenser eller ting der ikke fungere må man gerne komme med,
send mail. Instagram vil de gerne have foreningerne på.
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5 Eventuelt
Rekuttering general fald på ST, passer det?
Tutorforeningerne har svært ved at finde medlemmer til bestyrelsen.
Ikke problem i fredagsbarer.
Nanorama fik kun 10 nye medlemmer, men forventede 30. Når der er valg til bestyrelsen serveres der
portvin.
MFSR er kun 5 mennesker.
Fremdriftsreformen har betydning for de nye studerende. Folk spørger meget ind til arbejdsbyrden.
6 Næste møde
Mandag den 30. januar 2017
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