Sci-Tech tingets (STT) møde
Mødedato: 5. februar 2018 kl. 17:17
Mødested: 1531-D.01

Dagsorden
1. Navnerunde
Emma – Mat/Fys-tutorgruppe
Morten – Mat/Fys-tutorgruppe
Jens – Mat/Fys-tutorgruppe
Mathias – Studiestartskoordinator i ny civilingeniør-tutorforening
Marie – TKM
Josephine – MoGenS
Jeppe – UNF
Laura – Nanorama
Anna – MMF
Carina –MMF
Tobias – TKM
Helene – TKM
Ida – Rus-1 Katrinebjerg
Anne – Rus-1 Katrinebjerg
Ulrik – DSAU
Cherie - MoGenS
Rikke – MoGenS
Kåre – MFSR
Thomas – Die Rote Zone / DSAU
Laura – Rus-1 Navitas
Lasse – Rus-1 Navitas
Lina – Rus-1 Navitas

Finn – Prodekan for udd.
Katrine – Studieadministrationen
Sofie – TÅGEKAMMERET
Mark – TÅGEKAMMERET
Christian – Studieadministrationen
Eva – Studieadministrationen
Mette – STT studentermedhjælper
Roberth – STT studentermedhjælper
Nana – STT studentermedhjælper (BFU)
2. Formalia
•

Valg af ordstyrer à Mette

•

Valg af referent à Roberth

•

Dagsorden à godkendt

3. Prodekan for udd. Finn Borchsenius kommer forbi og siger Hej
•

Tilfreds med fremmødet

•

Vil gerne puste mere liv i STT – gensidigt kommunikationsled mellem ledelsen (Finn osv.)
og de studerende. Målet er at kunne sende ting den anden vej.

•

Målet er også at kunne hente nogle kommentarer fra studerende.

•

Finn synes, at det er vigtigt med feedback fra miljøerne. Dermed mere kontakt ønskes.

•

Finn vil gerne rundt for at besøge foreningerne – måske de skulle slås sammen til nogle
møder med Finn, da der efterhånden er så mange foreninger.

•

Der sker meget på ST, herunder ingeniører, reformer osv.

•

Nyt filosofikum.

•

Ansat to nye studentermedhjælpere hos STT.

4. Præsentation af de nye STT studentermedhjælpere
•

Mette: læser på Navitas à bygningsingeniør (4. semester). Erfaring som tutor og som del af
RIA.

•

Roberth: læser på molekylær medicin (8. semester). Erfaring som tutor og
studielivsambassadør.

•

Nana: biologi (8. semester) og erfaring som STT studentermedhjælper og fra Biologisk
fagudvalg.

5. Det ”nye” Scitech-tinget
•

Målet er at bruge STT endnu mere – og foreningerne får mere ud af møderne og konceptet
(det at hjælpe hinanden).

•

Christian mm. har forsøgt at gøre det mere konkret hvad STT er – og hvad man kan bruge
det til. Dermed kommet ud på studieportalerne for at styrke konceptet.

•

Foreningerne skal sætte rammerne for, hvad der sker til de her møder. Fagligt, fester eller
når der er brug for at få noget videre oppe i systemet.

•

STT studentermedhjælpere vil gerne have input til det ”nye” STT – og hvad foreninger kan
få ud af det eller hvad der kunne gøres anderledes.

•

Finns gave til STT foreninger à 20.000 DKK til arrangementer af fagligt karakter mellem
foreningerne. Det gælder om at søge midlerne – og der skal være samarbejde mellem
foreningerne (fx MoGenS og MMF vedrørende et fagligt arrangement). Fx
virksomhedsbesøg. Det gælder ikke kun i studiestarten.

•

Hvad ønsker foreningerne af STT: ønske om at kunne stille problemstillinger op – og
dermed få forslag til løsninger. Eventuelt ved at samle problemet og tage den til ledelsen (et
eksempel er alkoholpolitik fra 2016/2017 eller mangel medlemmer i foreninger). Det kan
være virkelig banale ting eller større ting.
o Fællesmail – det kunne være en idé at øge kommunikationen her.
o Overordnede informationer, fx dengang vi gik til semesterstrukturer og BlackBoard.
o Dette kunne fx være fra foreningsrunden, hvor der kan blive fremstillet
problemstillinger der kunne løses.

•

Christian: vi har gentænkt konceptet af STT – og er til for foreningerne som hjælp. Vi skal
fokusere på service til foreninger, herunder sparring mellem disse. Kontakt til ledelsen
(Finn) og studieadministrationen (som står for studieportal og information på sociale medier
fra foreningerne). Det gælder om at udtrykke behovet hos ledelsen og foreningerne.

•

Idéen er evt. at få en STT repræsentant i foreningerne – diskussion om obligatorisk
fremmøde fra de forskellige foreninger.
o Der er visse foreninger der ikke møder op, da de har følelsen af, at det har været
irrelevant. Det kunne være en god idé at sende en formalia ud, der fortæller om det

”nye” STT, fx til AMOK og @lkymia. De andre foreninger kunne evt. opfordrer de
manglende foreninger til at deltage.
o Der vil være mange problemstillinger der er relevante for alle foreninger – så derfor
bør der hver gang være noget som er gældende for alle foreninger. En god måde
kunne være, at de forskellige foreninger bruger noget tid og sender ønsker om
dagsordner ud.
o Eva: Man behøver ikke have en målsætning om at alle deltager, hvis dagsorden ikke
er relevant. Måske én gang årligt kunne være obligatorisk fremmøde.
§

Skal der være et ultimatum? Det er jo et tilbud til foreninger.

o Det er svært at sætte dagsordenen op, da der bliver diskuteret spontane ting til
mødet, som er relevante for rigtig mange foreninger. Derfor bør vi kun anbefale
foreninger at komme til mødet.
o Hvis der er mødepligt, så vil nogle foreninger måske miste lysten til at deltage. Især
hvis tingene har været irrelevante til forhenværende møder. Evt. send referat ud til
respektive foreninger, så de kan få en idé af indholdet fra forhenværende møde.
•

STT studentermedhjælpere ville elske, hvis der blev sendt ønsker til mailen om
dagsordenen.

6. Foreningsrunde
Mat/Fys Tutorgruppe:
•

Intromøde om et par dage.

•

Tirsdag (uge 7) er optag (120-130 tutorer).

Nye ingeniørforening (tutor):
•

Får meget snart navn.

•

Sidste uge var der infomøde for de nye studerende der ønsker at være tutorer.

•

Optag sker nu her.

•

Deadline for optag snart og derefter første møder til at oprette en forening og få planlagt de
sidste ting

TKM:
•

Infomøde den 6. februar for nye studerende der ønsker at høre om tutorrollen.

•

Opskrivning for nye tutorer og udvælgelse de næste par uger.

•

I starten af marts er første stormøde, hvor arbejdes sættes i gang.

UNF:
•

Generalforsamling og samling her snart.

•

Siden sidste STT møde har aktiviteter været foredrag, workshops og studieture.

•

Fra næste sæson skal der være undervisningsforløb for gymnasieelever og folk på sabbatår,
hvor der skal være konkret undervisning.

Nanorama:
•

Holder mange mindre arrangementer (fredagsbar og fester).

•

Vil gerne holde flere faglige arrangementer.

•

Kan lide idéen om at kunne samarbejde med andre foreninger mht. det faglige.

•

Den 16. februar holdes der foredrag fra Novo Nordisk og Lego. Tidligere Nano-studerende?

MMF:
•

delt i tre (bestyrelsen, fagligt udvalg (studietur, workshop, foredrag) og festudvalg (fest,
sociale arrangementer)).

•

Generalforsamling siden sidste STT møde, hvor der kom et fagligt medlemskab, hvor man
som ikke molmed’er (altså alle andre uddannelser) kan købe sig ind i et år, hvor man får
mulighed for at deltage til studieture og foredrag samt lignende arrangementer.

•

Der er blevet holdt 9 års fødselsdags (dermed snart jubilæum).

•

De arbejder videre med partner-program.

•

I gang med at planlægge studietur.

Rus-1 Katrinebjerg:
•

Står for studiestarten – og i gang med studiestarten.

•

Det hele kører som det plejer.

•

På tiden ude i pengespekulationer (der kommer rigtig mange flere til ingeniørretninger og
dermed flere studerende, som er omkostningsfuldt).

•

Der er mangel på at finde lokaler til rusture og betaling grundet de mange nye studerende.

•

Der oprettes en ny linje (ny fødevareteknologi) – og der kommer dermed mangel på lokaler
mm. og dermed spekulation omkring løsning.

•

Rustur i Ry (på Slætten), hvor standardprisen på 90 – og derefter stiger prisen, hvor de er
300 afsted (rus + tutorer) og koster 130 mere per weekend.

•

Forventer 350 nye studerende til sommer – og dertil arbejder cirka 35 tutorer.

DSAU:
•

Arrangere Katrinebjerg-Lan midt i marts – de sidste detaljer er ved at falde på plads.

MoGenS:
•

En forening for molbio og molmed studerende.

•

Lige haft et møde med brainstorming og dertil fået med nye idéer, herunder studietur,
grillaften (18. maj), posterdag (17. maj).

•

De vil lave en idrætsdag for alle foreninger og dermed studerende.

•

Pubquiz i efteråret med Die Rote Zone.

•

Problemer med rekruttering – kunne være fedt at sparre mellem foreninger til at lokke nye
medlemmer.

Die Rote Zone:
•

De holder fredagsbar og større fester engang imellem, herunder snart casinobar.

•

Der sker ikke så meget andet, men er i en økonomisk situationen (grundet forhenværende
formand) som dog snart fikses.

MFSR:
•

Dækker matematik, mat-øko, nano, fys, IT, data og kemi samt medicinalkemi.

•

En politisk organisation og politisk ”problemknuser”, herunder til dekanatet.

•

De vil bruge STT ved at være der for de andre foreninger.

•

På det sidste har der været eksamensforedrag i samarbejde med tutorforeninger for de nye
studerende, hvor tutorer gav råd til eksamener.

•

Nu skal de til at lave et LaTex-foredrag (?).

Rus-1 Navitas:
•

Vinterstudiestart lige pt.

•

Som noget nyt har de studiestart sammen med underviserne med en individuel
introduktionsforløb.

•

Ryste-sammen efter undervisning, hvilket har fungeret rigtig godt.

•

Det nye: laver ryste-sammen ting om morgenen (fx IT-bootcamp) som er en stille og rolig
start.

•

De skal på rustur i weekenden (uge 6).

•

De har også kampe med økonomien og ønsker at snakke om AU-tilskud til studiestarten
(ønsker at det dækker transport, mad og lignende – problemet lyder til at være, at de
nuværende midler ikke er nok).

•

Fredagsbaren (Navitas): virksomheder en etage over baren har skabt nogle problemer for
denne. Dette prøves at løses.

TÅGEKAMMERET:
•

Næste fest på fredag med cognitive science uddannelsen og andre relevante uddannelser.

•

Meget traditionel fremgangsmåde – så ikke meget andet nyt.

BFU:
•

Biologisk fagudvalg.

•

Laver faglige arrangementer og fører studenterpolitikken hos biologerne.

•

Et problem med, at der er mange på udveksling og dermed rigtig få medlemmer pt.

•

Planen er (igen) at finde nye medlemmer, men det er svært at få medlemmer til fagudvalg.

•

Skal til at arrangere specialseminar, hvor forskellige afdelinger får 5-6 minutter til at
præsentere dem for at lokke studerende til deres afdelinger (evt til bachelorprojekter og
lignende). Derefter holdes networking med disse afdelinger.

•

Hvert andet år inviteres virksomheder til universitetet, hvor de får tid til at fortælle om
fremtidige muligheder.

•

Holdt auktionsbar, hvor der blev samlet penge ind til ny sofa.

•

Overvejer at afholde en fotokonkurrence, hvor vinder billederne bliver hængt op nede i
Biohuset.

7. Information fra studieadministrationen
•

Ingen ”breaking news”

•

Trænge tider (?) – fokus på foreningslivet (blå bog er delt på studieportalen og sociale
medier). En masse foreninger har lavet takeovers på instagram. Ønsker at sætte fokus på
foreningslivet.

•

Ønsker mest pt. at sætte fokus på fagrådene med målet om at styrke dem og deres synlighed.
Give dem idé om, hvad disse foreninger laver.
o MMF (Anna): ikke kun fagrådene men også institutrådene/uddannelsesudvalg burde
få noget tid i ”rampelyset”. Har ihærdigt søgt på facebook på deres gruppe for at
finde medlemmer til molmed-råd – dog uden meget held. Det er svært at finde
medlemmer til denne. Ønsker studieadministrationen også fokuserer på
uddannelsesudvalgene.

§

MMF har ikke problemer med deltagere til arrangementer, men mangel på
aktive medlemmer (især fra årgang 2016).

o Christian: Studieadministrationen ønsker at høre om problemer, der evt. kunne løses
med synlighed på sociale medier
o Rus-1 Navitas: de har gjort meget ud af på rusturene/introdagene at præsentere andre
foreninger end dem selv.
§

Dette gøres allerede i de respektive tutorforeninger (fx TKM).

§

Mogens: Det er svært, da der er så meget information i introdagene. Derfor
glemmer de nye studerende hurtigt alt.

o Få dem til at indse goderne ved at være aktivt medlem – ikke kun fortælle om, hvad
der laves. Evt. log dem med, at det ser godt ud på CV.
o DSAU: de prøver at finde hjælpere som ikke er medlemmer, som får en fordel ved at
hjælper i arrangementer.
8. Evt.
Rekruttering af nye medlemmer
•

TKM: man skal gøre mere for at nå ud til dem. Ikke læg vægt på hvad man arrangerer, men
mere hvad man får ud af det. Der skal være mere engagement. Foreningerne hænger meget
og virker lidt trætte og når ikke ud til dem som mange foreninger. De fanger dermed ikke de
nye studerende – det gælder om at stå frem og sælge sin forening.

•

Die Rote Zone: Arrangementer fik lokket medlemmer med. Det var ikke nødvendigt at
lokke folk – men sjove arrangementer motiverer folk til at melde sig.

•

Lok med interne arrangementer (MMF holder fx påskeløb).

•

MoGenS: få dem til at indse, at de studerende selv skal bidrage til deres studie – fx
arrangementer om at hæmme stress eller gøre studiemiljøet bedre. Mogens virker til at
ønske at fange allerede engageret studerende, mens nogle mener, at man først bør ønske at
lokke studerende med i de respektive foreninger før man kan få dem engageret. Eksempelvis
mener Nanorama, at de studerende nok skal blive engageret så snart man har lokket de
studerende med i en forening.

•

Mat/Fys-Tutorgruppe: man skal aktivt gå rundt og spørge folk og lokke disse med til
arrangementer eller foreningen. Fortæl om arrangementer og tal med venner og bekendte.

•

Folk føler ikke til at have tid – og jo længere i studiet, desto sværere bliver det. Det gælder
om at lokke 1. og 2. års studerende.
o Pågældende studerende er bange for, at det går udover deres egen faglighed, selvom
de går op i deres studiemiljø. Det er svært for studerende at tilsidesætte deres studie
for også at engagere sig i en forening.

•

Rus-1 Navitas: tæt samarbejde med faglige foreninger, hvilket lokker de nye studerende til
at melde sig i disse – og dermed ikke kun tutorforeningen (MMF synes dette skal gøres
bedre).

•

MoGenS har virkelig prøvet at lokke nye studerende med, men føler at det er svært at få
’tvunget’ folk med. Der er måske for mange ”12 tals” personer – og dermed tilsidesætter
studiemiljøet for deres bøger. Mogens siger, at der ellers kommer mange med til
generalforsamlingen, men der ikke melder sig nogen ind. Det kunne enten skyldes
manglende tid eller mangel på at sælge ”varen” til generalforsamlingen.

•

Der skal være fokus på hvad du kan få i stedet for, hvad du kan give.

•

Nanorama: Lokker med trøfler og gratis portvin til generalforsamling. MoGenS prøver med
kaffe og snacks. Det med portvin lokker gevaldigt meget (Nanorama).

•

Tutorer fra TKM har brugt holdtimer og sociale medier til at reklamere for faglige
arrangementer – men nogle RUS’ere er bare svære at lokke.

•

Mulighed for at melde sig ind uden for generalforsamling. Evt. til introarrangementer.

•

Trivselsoplæg for de nye studerende til at give de nye studerende nogle forskellige
perspektiver til universitet, som ikke kun er bøgerne. Det gælder om at åbne op for
horisonter og muligheder i fremtiden.
o Eva: karriereoplæg og kompetence-arrangementer. VEST à trivselsoplæg. Der
bliver noget at skrive på sit CV.
o De nye studerende har tendens til at stresse – og der bør være arrangementer til at
dække dette behov for at lindre stress.

Økonomi omkring rusture og nye studerende hos tutorforeninger
•

Rus-1 Navitas: ønsker samarbejde mellem de forskellige ingeniøruddannelser og foreninger.
o Grunden til, at der er oprettet en ny civilingeniør-forening er, at der omkring 2021
kommer til at være 7 uddannelser. TKM har taget sig af kemiteknologi og
bioteknologi i 2017, men disse er flyttet til den nye tutorforening.

•

Kasserer fra Rus-1 Navitas: det er svært at få hovedposter til at løbe rundt. Transport, hytte
og mad kan næsten ikke dækkes med AU tilskud.
o Eva ønsker at tage dette op til intro-/opstartsmøde (midt i marts) med foreninger.
o Noget taler for, at man ønsker at samle tingene i de forskellige foreninger for at
spare penge.
o Der kommer også videndelingsmøder der organiseres af ST studiestart og
studieadministrationen. Det giver god mening at alle tutorforeninger kommer med til
denne.
§

Rus-1 Navitas fik ikke løst problemer til sidst videndelingsmøde – og været
nødt til at finde støtte ude fra (dog er dette også tilfældet for alle foreninger),
herunder sponsorater.

§

Studieadministration: Beløb er det samme for alle tutorforeninger, men
videndelingsmødet kan give idéer til at overholde budgettet.

o Hvis det er helt galt med budgettet, så tag faldt i Studieadministrationen (Christian,
Eva mm.) – måske de kan finde på løsninger.
•

Det gælder om at skabe en rytme med sponsorater – så er det nemmere at finde sponsorater.
TKM får for cirka 40.000 i sponsorater – og bruger arrangementer (som galla) til at dække
underskuddet.
o Rus-1 Navitas: synes det er unfair, at pengene ikke rækker det mest basale – og det
kræver så meget arbejde at finde penge og midler andre steder end hos AU.
o Christian: ønsker at skabe et samarbejde, hvor man samler indkøb, busser mm.
mellem tutorforeningerne, så der overordnet set kan spares penge.

•

Mat/Fys-tutorgruppe: sender folk forskellige steder hen for at spare penge, hvilket måske er
billigere end andre løsninger, hvor man sender alle sammen det samme sted hen.

•

Rus-1 Navitas: kunne være fedt med optagelsestal, da det hjælper på overblik mht. mad.
Løbende tal for årgangen – og forhenværende tal.
o Studieadministrationen: tutor ST på studiestartssiden kan give tal på dette.
o Der er behov for overblik over for fravalg på uddannelser.

•

Tutorpenge tages på opstartsmøde i midten af marts.

Hvad foreninger laver – samle arrangementer og deling af information
•

SciTech-Tinget har en facebookgruppe – og man skal søge medlemskab, da det er en lukket
gruppe. Gruppen kan bruges til at tage kontakt til andre foreninger – evt. til reklame for
arrangementer. Eller til spørgsmål til sponsorater eller andre ting, som andre kan give råd
på. Målet er at bruge den som en platform for foreninger i mellem – dermed er målet at
bruge gruppen meget mere i fremtiden.
o Ny mail: scitechtinget.st@au.dk

Regnskab hos de forskellige foreninger – hvordan gøres det? (Jeppe UNF)
•

Hvor meget mere gør foreninger mht. resultatopgørelse – og hvad er kravene (lovmæssigt)?
o Studenterråd (evt. MFSR) har måske en ”how to” kasserer.
o Evt. snak med forretningsudvalget (råd fra MFSR).

•

Der er behov for mere information i stedet for kun sparrings-arrangementer. Der er brug for
bedre ”how to” til nye kasserer, om hvordan det som kasserer skal forløbe – og hvordan man
letter arbejdet.

•

MMF: kunne være en fordel at sammenligne banker – mht. renter og lignende. Dette bliver
et punkt til næste møde.
o Foreninger skal lige undersøge dette inden næste møde.
o Kigge på om foreninger er momsregistreret.

•

Kursus til kasserer – ledelsen og studieadministrationen vil kigge på dette. Hvem skal
arrangere det?

•

Kommunen har afholdt kursus for nye kasserer – afholder var syg og det kom dermed ikke
på spil alligevel. Det bliver stadigvæk opholdt cirka to gange om året - dog forældet og ikke
lovkrav længere.
o Foreninger der laver kurser til kasserrolle: Aarhus Ungdoms fællesråd og
Sport&Fritid

•

Foreninger anbefales at tage deres kasserer med til næste møde.

Et socialt arrangement på AU for hollandske studerende (november 2018)
(Studieadministration)
•

Mangler frivillige

•

Snak om det i foreningerne – og hvem der kunne tænke sig dette.

•

Der kommer mere information (Finn + studieadministration).

•

Hvad skal der ske? Der er intet fast, men vis hvordan det er at læse i Aarhus – evt. en tur i
kantinen.

9. Næste møde
•

9. april 2018 kl 17.15

