Referat fra STT-møde den 3. februar 2020
1. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsorden er godkendt
2. Præsentation af ny studentermedhjælper i STT
a. Line, som læser biologi på 4. år
3. Foreningsrunde
a. RIA: der er ikke sket så meget siden sidst. Julekalender for alle medlemmer. Ny IDA
aftale.
b. FUT: Årets semesterfest og kapsejlads. Optagelse i næste uge af nye medlemmer.
c. Mogens: har haft stor succes ved deres årlige julebingo. Masser af sponsorgaver.
Ellers stille og roligt. Holder fødselsdag på mandag om to uger med
bagekonkurrence.
d. MFSR: generalforsamling om et par uger med ny formand og kasser. Fået nyt navn
 Sigma.
e. SJUS: har haft general udskiftning.
f. RUS 1 Katrinebjerg: har holdt rusuge med tilhørende studietur i weekenden. Rekord
få deltagere, rekordstort sted  stort underskud.
g. TKM: har fået ny bestyrelse.
h. MMF: Ny bestyrelse, ny formand. Harry Potter fest.
i. Die rote zone: flyttet til bygning 1171 fra Biohuset.
j. Katrines kælder: holdergeneralforsamling i slut februar. Vil gerne have nye
(optagelsesprøve). Ikke så stort optag på studiet.
k. Lommeulken: har haft bestyrelsesmøde i september. Alt nyt! Der skal styr på det
hele.
l. CIVILT: har fået ny bestyrelse. Optagelse af nye tutorer. Informationsmøder. Nye
tutorer d. 11.
m. Mat/fys tutorforeningen: har fået ny bestyrelse i november. Holder
informationsmøde for at få nye tutorer.
4. Nyt fra prodekanen
a. Der er ansat nye dekaner (Tech: Eskild Holm Nilsen per 1. januar, Nat: Kristian
Petersen per 1. april). 2020 er et overgangsår for splittelsen af SciTech. Finn er
stadig prodekan for begge fakulteter for at sikre at alt kører som det skal.
b. Containerplads til rekvisitter til kapsejlads: hvis der ønskes plads allerede nu kan
foreningerne kontakte Bent Lorenzen bent.lorenzen@au.dk med Finn som CC
finn.borchsenius@au.dk
c. IDA-aftale – er ved at blive aftalt i forhold til tutor. Der er lavet en for vinterstart 
stort set den samme. Bonusaftale skrevet ud. Pengene fordeles ud fra antal
studerende. Vil også snarest invitere DM+Prosa til dialog. De gør hvad de kan for at
få aftalerne i hus hurtigst muligt. Generelt vil det blive undersøgt, hvordan pengene
fra også private virksomheder må bruges af tutorforeningerne.
d. Campus 2.0: Der er nedsat en arbejdsgruppe med både VIPere og studerende fra de
forskellige uddannelser. Frist til inden sommerferien ang. principper angående
studiemiljø. Der er lavet en bog angående principperne som ligger på nettet fra
arbejdsgruppen.
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Link:
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/campus_2.0/Anbefalinger_und
ervisningsog_studiemiljoe.pdf?fbclid=IwAR30L_RrVj35zNn52Tftc86mOnbqvS6GkWbakg1WJf_
4znzFX0180az2bdA
Kommunikation fra STT og fakultetet
a. STT kan kontaktes på scitechtinget.st@au.dk. Man må altid gerne kontakte os for at
komme med på listen.
b. STT har desuden facebookgruppen ”SciTech-Tinget (debatforum)”, hvor relevante
ting lægges op. Denne gruppe er også tiltænkt til erfaringsdeling mellem
foreningerne.
c. Nat-Tech - Aarhus Universitet er en facebookside med instagram-profil. Her
kommer der vigtig information til de studerende. Der ønskes et samarbejde med
foreningerne angående opslag som fx events osv, så man som forening kan få sit
budskab bredere ud - og omvendt kan man som forening dele relevante opslag fra
denne side i egen gruppe. Der er kommet en mailadresse ud som man kan skrive til.
Man kan også skrive til dem på facebook. Indholdet på siden er tiltænkt nuværende
studerende.
d. Kan informationer deles på BB? Flere studerende synes de får for mange
informationer på BB og vil gerne holde dette til studierelevant. Det er blevet
overvejet, men man er kommet frem til at det ikke er vejen frem med BB.
e. Institutternes facebook side: Problemer med at de ikke svare eller ikke er villige til
at dele opslag. Mulig forklaring: mange af institutsiderne er blot ”branding-sider”.
Pengepulje fra Finn
a. Pengepulje til tværfaglige arrangementer på både Nat og Tech. Foreninger kan søge
om tilskud, dog ikke lønudgifter. Skriv en ansøgning til scitechtinget.st@au.dk.
b. Krav: Arrangementet skal være så tværfagligt som muligt (helst med studerende fra
forskellige institutter/centre). Eksempler på ting man kan søge penge til: kage &
kaffe til foredrag, bus til virksomhedsbesøg osv. Der vil være en behandlingstid på
2-3 uger.
Eventuelt
a. Skal STT ændre navn? Ikke foreløbigt.
b. Generelle dilemmaer som involverer sponsoraftaler, virksomhedsrepræsentanter
på studiestartsdage osv: skriv en mail til prodekanen Finn på
finn.borchsenius@au.dk.
c. Nyt system som overtager BB: Det nye bliver taget i brug til efteråret 2021. Det
skulle være et super nice system.
Næste STT-møde
a. Den 20. april 2020 i bygning 1531 lokale D0.1 kl 17.15
b. Skriv en mail på scitechtinget.st@au.dk eller på facebookgruppen, hvis I har ting I
gerne vil have drøftet på næste møde.

