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Møde i SciTech-Tinget - 25.04.2022 - Referat 
  

Deltagere: 20 
Mødeleder/referent: Christian Haaber Rasch (Vejledning og studieinformation, Nat-Tech Uddannelse) 

Dagsorden: 

1. Kort velkomst (v. Christian Haaber Rasch) 
2. Foreningsrunde: Hvad rør sig i jeres forening? (v. alle) 
3. Sparring, spørgsmål og eventuelt (v. alle) 

 

1. Kort velkomst 
Velkommen til alle!  
 
Husk, at I kan søge prodekanernes puljer om tilskud til faglige arrangementer.  
Der er fortsat 2 x 10.000 kr. i Nats og Techs puljer for 2022.  
Læs mere om puljerne (og andet om SciTech-Tinget) på jeres studieportal, fx 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/biologi/studiemiljoe/scitech-tinget  
 

2. Foreningsrunde: Hvad rør sig i jeres forening? 
- Alkymia  
Kapsejlads får al energi pt. 
 
- Mat/Fys  
Det går godt! Er i færd med at afholde arbejdsdage. Hyggetur til Fjeldholmlejeren.  
 
- BIOGAS + Forretningsudvalget  
Biogas er ved at planlægge 43-års fødselsdag 6. maj med revy.  
Forretningsudvalget har fået nye møbler til Biologiens Hus og haft rengøringsdag i 
foreningsrummet.  
 
- RUS1-Katrinebjerg  
Har lige afholdt generalforsamling og event 2.0; fredagsbar og Escape Room-tema. Hyttetur i 
Skovhuset næste weekend.  
 
- CIVILT  
Tiden går med at planlægge studiestart. Har også lige holdt tutorhyttetur.  
 
- Approksimerbar 
Er flyttet ind i nye lokaler (kantinen på Hangøvej) pga. nedrivning af de tidligere bygninger. Er 
ved at komme på plads. 
 
- TKM  
Tutortur i starten af april i Stoholm. Har valgt slogan og tema til studiestarten.  
Studerende fra Kemi og Medicinalkemi er ved at planlægge hyttetur, hvor to-tre tutorer tager 
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med og hjælper.  
Molmed og Molbio har holdt hyttetur med MoGenS og Die Rote Zone for de studerende, der 
startede i 2020.  
 
- MoGenS og Die Rote Zone  
MoGenS har været på studietur til København med blandt andet virksomhedsbesøg. Afholder 
også virksomhedsoplæg i dag. Holdt grillaften med MMF sidste torsdag.  
Die Rote Zone er rykket ind i de nye lokaler i Universitetsbyen. Holder casinobar 6. maj. 
 
-  SIGMA.  
Har lige afholdt ’Videregående LaTeX’. Næste semester er der blandt andet eksamensforedrag.  
Vil opsætte fysiske postkassen på uddannelserne, hvor studerende kan aflevere 
klager/beskeder. Vil også gerne ha’ sat vandautomater op. Vil desuden afholde studentermøde, 
for at høre folks klager.  
Der er mange, der klager over, at eksamensplanen kommer sent. Generelt kommer 
undervisningsplan og eksamensplan meget sent. Læsepladser mangler. Forlængerledninger 
mangler. 
 

3. Evt. 
- Approksimerbar 
Er blevet ramt af en copyrigtsag. Copyright Agents har givet en bøde på 7.000 kr. for brug af et 
billede på Facebook. Approksimerbar har fået hjælp af Studenterrådets Retshjælp, og sammen 
fik de bøden ned på 3.000.  
Sørg for at tænke på copyright, når I anvender billeder og grafik på fx sociale medier og 
hjemmesider! 
 
I 2016 var der en lignende bødesag med Koda. Som forening skal man selv sørge for at have 
styr på Koda – AU kan ikke hjælpe. Råd: Gør alle studerende til medlemmer.  
 
- SIGMA  
Hvad er situationen med sikre drev? Er ikke noget, foreninger behøver at fokusere på?  
 
Christians svar vedr. drev: 
Umiddelbart ja, hvis man opbevarer medlemslister og andet, der overtræder GDPR. 
Hvis man ikke har et sikkert drev, kan man oprette et SharePoint fra siden 
https://aarhusuniversitet.sharepoint.com/. Man får adgang til sitet med AUID, og man kan til 
enhver tid ændre ejerskab og medlemmer. 
På https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/klassifikation-af-data/#c2602465 kan 
man se, hvad man må opbevare på SharePoint (spoiler alert; intern data, men ikke fortrolig og 
følsom data). 
 

- Mat/Fys  
Kan man søge midler til hytteture for ”gamle” studerende? 
TKM fortæller, at de fik tilskud gennem instituttet. TKM snakkede med sekretariatslederen og 
så fik de penge. Spørg jeres institut! 
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