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1 Formalia
1.1 Valg af dirigent
Nana
1.2 Valg af referent
Nana
2 Foreningsrundesrunde
Mat/Fys-Tutorgruppen
Har haft valg og afholdt et par arrangementer.
TKM
Har haft valg og der er kommet to nye studieretninger, så der er taget flere tutorer med ind. Man ved ikke
hvordan man skal få penge til de nye retninger.
MMF
Brugt tid på studietur - pengene er skaffede. Der var problemer med at sælge billetter, men alle billetter er
blevet solgt. Festerase arrangere Tour de fredagsbar.
BFU
Har haft specialedage - en dag og oplæg og næste dag med messe, hvor man kan snakke med afdelingerne.
Virksomhedsdag i Randers regnskov.
Nanorama
Der er afholdt spilfest. Virksomhedsbesøg har været afholdt og der planlægges flere. Ny bestyrelse.
3 Kommunikation
Ingen fra studieadministrationen til stede.
4 Studiemiljø undersøgelsen
Undersøgelsen snakkes igennem på løst og fast.
5 Hvordan skal møderne bruges
Møderne er rigtig fine som de er.
5 Eventuelt
Semesterstruktur
Man vil gerne have studievejledning med ud til forklaring af semesterstruktur til tutorforeningerne.
Hvordan får andre fat i virksomheder til virksomhedsdage og foredrag?
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Der er et erhvervsudvalg i Nanorama. Inano kører mange virksomhedssamarbejder og gennem VIP’erne kan
man få gode kontakter du til virksomhederne.
Matøk og kemi bruger gamle studerende.
“Hvad kan du blive”-foredrag hos Nanorama, hvor gamle studerende kommer ud og fortæller, hvad de har
gjort for at komme dertil hvor de er i dag.
Administrationen på Inano har lavet en Linkin gruppe, og MMF starter selv en gruppe op.
Problemer med introduktionsdage:
Problem at tutorforeningerne ikke må sende et link ud med brevene og tutorforeninger ser ikke brevet som
bliver sendt ud. Det vil man arbejde på i år, så det bliver bedre. Problemet er kommet med, at man sender
informationen ud med e-boks.
Information fra ledelsen på institutterne
Problemer med at ledelserne på institutterne ikke giver informationer til foreningerne i god nok tid

- især nu hvor studerende ikke længere må printe gratis.
6 Næste møde
4. september 2017
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