
Referat fra STT-møde den 2. september 2019 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

2. Foreningsrunde 
Tågekammeret - arrangementer fra nye studerende.  
Igor - har købt nye gafler til deres kantine.  
Mat/Fys studenterrådet - mangel på arbejdskraft, kommunikere med tutorerne om at 
formulere til nye studerende at de findes. 
Kathrines kælder - kører som det skal, holder fredagsbar og det fungerer. 
TKM- rusuge og rustur i næste uge, så rigtig meget planlægning.  
RIA - udvider deres sociale RIA på Hangøvej for alle ingeniørstuderende. 
Alkymia - har snart generalforsamling og håber på nye medlemmer. Tjener for mange 
penge til at være en frivillig forening, bruger flere penge for at løse dette. 
MoGens - har haft oplæg, grill og arrangementer for nye studerende.   

3. Opdeling af ST  
a. Finn forklarer 

ST deles: naturvidenskabelige og teknisk-videnskabelige fakultet. Delingen vil 
påvirke de studerende minimalt. Det er en løbende proces, som først vil gå i gang til 
januar 2020 (tidligst). Der vil være en overgangsperiode på omkring 1 år.  

4. Ny mailliste  
Stadig ikke oppe og køre, kan eventuelt bruge gammel mailliste fra 2011. Der er enighed 
om at vi også skal sende invitation til møder m.m. ud på mail. Vi fikser det.  

5. GDPR 
a. Samarbejdsaftale - mail til Katrine på kbs@au.dk.  

ST tilbyder hjælp til opbevaring af medlemslister osv. Hvis I er interesserede, kan I 
skrive en mail til Katrine for at få udarbejdet en samarbejdsaftale mellem jeres 
forening og ST. Alle oplysninger på medlemmer skal ligge på et sikkert drev.  
Det bliver undersøgt til næste gang om Google Drev kan bruges, eller om det skal 
foregå igennem AU.  
Der bliver sendt retningslinjer ud på facebook ift. sikkert drev.   
Se facebook-opslag med links fra den 7. februar på debatgruppen.  

6. Pengepulje fra Finn 
Man kan søge penge til tværgående aktiviteter, flere institutter eller flere fakulteter. Dette 
kan også indebære et åbent arrangement.  

7. Evt. 
a. Valg på ST den 11.-14. november 

Finn opfordrer til at sprede budskabet til at stille op så de studerende kan få større 
indflydelse og blive hørt.  
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Der bliver delt datoer herom på Facebook og SciTech-Tingets side. 
b. Fremtidens bibliotek - få indflydelse! 

Få indflydelses på fremtidens bibliotek og hvordan biblioteket bruges i fremtiden. 
Skriv til Katrine på kbs@au.dk.  

c. Tågekammeret spørger om det er muligt at nogle har adgang til fakultetet i 
forbindelse med Kapsejlads få at få lettere adgang til rekvisitter.  
Der bliver foreslået at få personer kan komme ind på hver fakultet. Det kunne være 
2 personer fra hvert hold der får lov til at blive lukket ind under skarp overvågning 
fra en vagt.  
Alternativt bliver der foreslået at fakultet først lukkes kl. 12. 
Evt. kan to fra hver forening have adgang til fakultetet.  
Alternativt en bygning er åben til to fra hver forening, hver forening får fx et lokale 
og de to vagter har navneliste på hvem der må komme ind.  
Eventuelt skure i uniparken. 
Finn vil kontakte Bent Lorenzen (bygningschef).  

8. Næste møde  
a. den 28. oktober kl 17.15 i lokale D.01 på matematisk institut.  
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