Referat - STT-møde 28. oktober 2019
1. Godkendelse af dagsordenen
a. Lokalitet og tid skal på dagsordenen fremadrettet
2. Foreningsrunde
a. MoGenS: ny bestyrelse
b. MFSR: prøver at skifte navn - andre foreninger må gerne dele opslag på facebook
vedr forslag til nye navne. Der er kommet flere medlemmer.
c. Rus-1 Katrinebjerg: ikke så mange studerende er kommet ind. Hovedpine over
sponsoraftaler.
d. Rus-1 Navitas: også i gang med vinterstart
e. FUT: semesterfest.
f. Katrines kælder: det sædvanlige. Pladsmangel.
g. TKM: god rusperiode
h. MMF: det kører. Har ikke problemer med rekruttering.
i. Taagekammeret: det kører. Bodycrashing den 20. nov.
3. Sponsoraftaler: der kræves transparens i forhold til sponsoraftaler i forbindelse med
studiestart, tutorer m.m. Der er forhandlinger undervejs med IDA (Finn har et møde den
30/10 med repræsentanter - det vigtigste på dagsordenen er at finde løsning til vinterstart).
Der vil komme en udmelding senere (muligvis på fakultetsniveau), når aftalerne er på plads.
4. Deling af ST
a. Orientering fra Finn: ST deles pr. 1. januar 2020. Dekanstilling på
naturvidenskabelige fakultet besættes senere pga. genopslag. Begge dekanater vil
nok først være på plads til sommer 2020. Det vil ikke påvirke de studerende. Man vil
stadig kunne tage fag på tværs af fakulteter.
b. Ændring af SciTech-Tingets kommissorium: vi ændrer det når tiden kommer.
5. Opbevaring af rekvisitter under kapsejlads: Bent (teknisk chef for bygningsservice ST) har
lovet at foreningerne som deltager i kapsejlads kan få en container. Der er forespørgsel om
at containeren kan være tilgængelig fra 1. marts. Finn undersøger dette.
6. Plakater vedr valg: der er forvirring omkring hvorvidt plakater må hænge på vinduer.
Christian undersøger dette. Der efterspørges materiale til at nå ud til de studerende - ST
kommunikation deler noget materiale ud.
7. Kommunikation via foreningsgrupper
a. ST kommunikation vil gerne have input til hvordan man kan komme ud til de
studerende. Der er forslag om at en repræsentant får adgang til facebookgrupper med
studerende for at dele relevante opslag.
b. Forslag om at mails fra AU bliver forkortet / mere præcist emne, og at der på ens
studiemail bliver oprettet undermapper fra f.eks. blackboard og studieservice
8. SciTech-Tinget har fået en mail! 
a. Scitechtinget.st@au.dk
b. Mailen bliver sås vidt muligt tjekket dagligt. Dagsordener, referater og andet
relevant information vil blive sendt ud herfra.
9. GDPR
a. Google Drev betragtes ikke som sikkert drev
b. Forslag om at der afsættes 30 min til næste STT-møde hvor foreninger kan komme
og få oprettet samarbejdsaftale med AU - hvis det har interesse.

c. Rus-1 Katrinebjerg bruger blackboard til opbevaring af lister osv, hvor de har fået
oprettet en organisation på blackboard. Katrine undersøger om denne løsning
opfylder GDPR-krav.
10. Ny studiemedhjælper
a. Stillingen bliver slået op i november. Der afholdes samtaler i januar.
11. HUSK: stem til AU valg
12. Evt.
a. MoGenS: vil gerne facilitere sociale ting på tværs af institutter - der er forslag om at
arrangere f.eks. en ST-skitur i uge 50 2020 (eller andre arrangementer). Der er også
forslag om at holde noget socialt for f.eks. alle bestyrelsesformænd i foreningerne.
13. Næste møde
a. Den 3. februar 2020 kl 17.15 i lokale D0.1 på matematik (1531)

