Dagsorden HiF-møde 1/12 2015
Til stede: Emil, Steffen, Parmo, Christian (suppleant), Dan, Dagmar (Suppleant), Thomas, Thor.
Fraværende med afbud: Louise
Uden afbud: Jakob
1: Status på valg
a. Formand: 58 % stemmeprocent, den højeste på AAU. (klapsalve)
b. 4 Pladser → 7 pladser.
c. Institutråd: Thomas, Dan, Parmo. Akademisk: Thor. Studienævn: Steffen, Casper og Dan.
d. Gøres bedre næste år: Koordineret valgkamp, Steffen følte sig alene til “fysisk” valgkamp. Evt.
Flere møder, være til stede på kroghstræde. Frit Forum havde succes med at være meget
tilstede til undervisning mm.
e. Sidefagsproblematik med afstemning; ville være fint at få en afklaring på inden næste valg. HiF
kan tage kontakt til valgsekretariat i god tid før næste valg. Alternativt tage det op i
studenterpanel.
a. HiFs position som større forening
a. HiFs image udadtil. Facebook-post var ikke ment som en provokation, men vi skal være
mere opmærksomme på hvad vi skriver.
b. Studentersamfundet skal ikke se os som konkurrent, vi vil samarbejde om så mange
ting som muligt.
c. Når det er større ”politiske” opslag, er der flere end én bestyrelsesmedlem, som afgører
hvad der skal smides ud på Facebook.
d. Ingen hastede opslag.
2: Sagen om specialerummet
a. Orientering fra formand: Vi kan være med til at sidde ”rundt om bordet”, når forslagene skal diskuteres. Risiko
for at lounge kommer i glemmebogen – den skal vi sørge for at få nævnt. HiF er blevet seriøs i den her debat
b. CGS har fået 500.000 kr fra SAMF. Vigtigt vi pointerer de skal bruges på samfundsvidenskabelige
uddannelser (Det vil sige OS)
c. Møde endnu ikke planlagt, teknisk forvaltning skal først have kig på det.
d. Det her punkt kommer på dagsorden indtil det er HELT løst.
3: Niels Bo Poulsen-arrangement
a. Generelt rigtig fint arrangement.
b. Bedre reklame (i god tid!). Fint at dele den i mere åbne fora.
c. Flot fremmøde. Omkring 60 mennesker.
4: Økonomisk fundament efter valg
a. Vi kan regne med mellem 40.000-50.000 kr for indvalgte studerende. Vi har cirka 20.000 kr. stående PT. Vi
skal regne med at bruge lidt penge på Bo Lidegaard næste år.
b. Aktivitets-puljen ved DJØF har 750.000 kr om året. De ville være oplagte at søge ved. KRAV: reklame om
djøf på materiale. Er det ok ved Muhammed fra Akademikernes A-kasse? (Thor hører ham)
5: Budget
a. Budget starter hvert år 1. Februar, da det er her valgvederlæg indbetales.
b. Puljer: Sociale arrangementer (hyttetur, studietur, juleklippedag, brætspil, filmaften osv.), faglige
arrangementer (studietur (igen), foredrag, kurser, ekskursion eller lignende).
c. 20 % ”bevares” på kontoen som buffer. – 12.000 kr., hvis der regnes med cirka 60.000 kr. pr.
1/2.
Sociale arrangementer
Faglige arrangementer
Andel
40 %
40 %
Med 60.000 på kontoen
24.000 kr.
24.000 kr.
d. Vi skal gøre ”hvordan søger du ved HiF” synlig på Facebook. Det skal gøres klart hvordan man
gør det. (Parmo undersøger)

e. Projektgrupper op til 4 personer: Kan være berettiget med op til 100 kr. pr person. Alle
enkeltsager er en vurderingssag og skal godkendes af bestyrelsen. Derfor skal ansøgningen
være bestyrelse i hænde iht. ansøgningsskemaet.
f. Grupper større end 4 personer kan selvfølgelig også ansøge om midler ved HiF; her vil tildeling
af midler være en vurderingssag fra bestyrelsen.
g. Der skal være et ”Udbetalingsskema”, som studerende underskriver og udfylder, hvor
kvitteringer vedlægges (Parmo undersøger)
h. Alt dette tager vi op igen på næste møde! – intet endegyldigt meldes ud endnu. Det bliver efter
jul.
6: Støtte til tur på arkiv
a. Diskuteret i ovenstående. Ingen støtte PT.
5: Brætspilsdag
a. Steffen: stor efterspørgsel på en ny brætspilsdag. Stiller gerne sine spil op til dagen. Evt slå det sammen med
Engelsk og Dansk. Holde det mere generelt. God HiF-reklame på de andre studier også. Fortsættes i næste
punkt
6: Planlægning af julehygge og afleveringsdag
a. Det afholdes 18. December. Kombinere dagen med brætspilsdag i lounge.
b. Tidspunkt: Fra 10.30 for at holde på folk efter aflevering.
c. Thomas og Steffen er tovholdere. Dagmar hjælper på dagen. Der skal tages kontakt til
kantinen. Der tilbydes sodavand og kaffe. Vi køber morgentilbud ved Føtex. Thomas og Steffen
sørger for at lave facebook-begivenhed. For ikke-medlemmer kan man melde sig ind på dagen
eller betale 20 kr. for vådt og tørt. Steffen tager spil med. Kontakter Vivian ang. Booking af
lounge og mærkbar (?!)
d. Klistermærker skal vi sørge for er til rådighed til juleafslutning (parmo)
a: 1. semester forsøger at arrangere noget.
Bestyrelsen beslutter at støtte med op til 300 kr. De lægger selv ud for arrangement og
kvitteringer fremsendes/gives til Emil (kasserer). Parmo kontakter Karl med henblik på støtte.
7: Info om studietur
a. Begivenhed oprettet. 7 har betalt indtil nu. 35 pladser inkl. udvalg. Studietursudvalg melder ud
et fælles hostel, hvor der vil være plads til alle kan indkvarteres. 200 kr i depositum indbetales
på HiFs konto.
b. Mange studerende vil nok give en tilbagemelding efter dette semester, da det her semester skal
overstås først.
c. Forslag: HiF støtter med introforelæsning-proviant. Evt. støtte til ture ud af Rom.
d. Bestyrelsen er enig om, at studieturen skal prioriteres højt, da den favner socialt og fagligt
bredt. En endelig beslutning om tildelt beløb tager vi i det nye år, hvor vi har haft første møde
med forelæsere osv.
8: Ny forening til folk på Gymnasielæreruddannelsen - Hvor står HiF?
a. Der har været infomøde om det i dag. Steffens kæreste var til mødet:
b. Grundlæggeren har dannet det pga. Manglende netværk, når man går ud på sidefag.
c. Fokus på gymnasielærerjobbet, tværfaglige diskussioner, fagligt/socialt netværk, samarbejde
med GL.
d. Lige nu kun samfundsfag: målet er, at det er for hele AAU.
e. Der skal informeres om det til de studerende. Positivt for studerende. Vi vil følge udviklingen i
foreningen og gerne hjælpe dem, hvis vi kan og reklamere lidt for dem, så sidefagsstuderende
ikke bliver glemt.
f. Steffen vil tage fat i initiativ-tageren bag foreningen og høre om hans planer med foreningen
osv., så vi ved hvad det går ud på.
g. Evt. tages op i studienævn: Hvordan integrerer vi sidefagsstuderende bedre? De bliver tit glemt
(Ikke kun på historiestudiet, men vi kan vælge at gå forrest!)
9: Diverse

a. PR – vi bliver nødt til at have et aktivt PR-mandskab. Dagmar overtager midlertidig PR-rolle, da
Jacob har travlt.

