HiF-Bestyrelsesmøde 2. marts 2017
Deltagere: Dan Ejlertsen, Simon Holleufer, Morten Engberg, Andreas
Hansen, Steffen Nielsen, Christian Jensen
Ordstyrer: Steffen Nielsen
Referent: Christian Jensen
Dagsorden
1: Godkendelse af referat
A.

Referatet er enstemmigt godkendt.

2: Meddelse fra formanden (information)
2a: Digitalisering på Aalborg Universitet
2b: Årets underviser
2c: Nyheder angående Kroghstræde 1
2d: Andet
3: Stort problem med HiF-LAN
A. HiF-LAN aflyses, til gengæld vil der d. 17. marts blive afholdt WereWolf-arrangement. Steffen Nielsen påtager sig ansvaret som tovholder.
4: Poul Duedahl - Evaluering (debat)
A. Simon Holleufer påpeger, at vi med fordel kunne promovere
arrangementerne bedre.
B. Dan Ejlertsen foreslår, at der ved større arrangementer kan uddeles/
ophænges flyers.

C. Der er konsensus i bestyrelsen om, at der fremadrettet skal reklameres
for diverse arrangementer i god tid. Målet er, at arrangementer bliver
lagt på Facebook en måned forinden.
D. Bestyrelsen konkluderer, at arrangementet med Poul Duedahl var
ganske godkendt. Han kan klart bruges igen en anden gang. PR og
opslag på Facebook skal for fremtiden bruges mere aktivt og
struktureret.
5: Kodeks (bilag + debat)
A. Dan Ejlertsen påpeger, at det i forbindelse med høringen ville være
fordelagtigt at bede om en udspecificering af, hvad kodekset kommer
til at indbefatte. Der er enighed herom blandt den samlede bestyrelse.
6: Sommerfest (debat)
A. Formanden foreslår, at HiF støtter økonomisk til sommerfesten på
Historiestudiet 2017. Festen vil med alt sandsynelighed blive afholdt d.
30. maj. Arrangørudvalget fastlægges til næste møde og der vil i
mellemtiden blive udbudt mulighed for at blive arrangør blandt de
historiestuderende. Festudvalget får retten. Der er konsensus om
formandens forslag, der således er godkendt.
7: CVR - Registrering (debat)
A. Andreas Hansen undersøger sagen.
8: Nedsættelse af ansvarlige: (debat)

8a: Adgang til HiF-Mail
A. Alle bestyrelsesmedlemmer af HiF skal fremadrettet have adgang til
HiF-mailen. Alle kan svare på henvendelser, men formanden har
ansvaret for, at ingen mails forbliver ubesvarede. HiF’s mail er
historiskforening@cgs.aau.dk
8b: Kassérmail
A. Dan Ejlertsen opretter en kassérmail.
8c: Give medlemmer klistermærker
A. Andreas Hansen bestiller klistermærker.
8d: Kamera til HiF
A. Simon Holleufer påtager sig ansvaret for at opsnuse et kamera af en
nogenlunde kvalitet til en overkommelig pris. Beløbet skal blive på
omkring 1000 kroner. Dette er godkendt af bestyrelsen.
8e: HiF-roll-up-banner
A. Morten Engberg indhenter priser på Roll-up-bannere med HiF-logo.
8f: Forårsrengøring i HiF-opmagasineringslokalet.
A. Tirsdag klokken 10 bliver lokalet ryddet op. Bestyrelsesmedlemmerne
forsøger - såvidt muligt - at deltage. Sodavand til de deltagende.
9: Hele bestyrelsen som administrator af HiF-siden
A. Der er konsensus om, at alle bestyrelsesmedlemmer skal have
mulighed for at lave opslag på facebooksiden. Alle opslag skal dog

offentliggøres som “planlagte” til 24 timer senere, så de andre
bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at gøre indsigelser. Ved
uoverensstemmelser har PR-ansvarlige sidste ord.
B. Ved indlevering af bilag i fht. økonomiske ansøgninger skal vedhæftes
synlig kvittering som bilag. Derudover skal indleveringsblanketten
afleveres fysisk til kasseren Dan Ejlertsen eller sendes digitalt til HiFs
kassér-mail.
10: HiF-bestyrelse socialt arrangement
A. Bytur med HiF-klistermærker,
B. Internt HiF-LAN for bestyrelsen,
C. Dice n’ drinks.
11: Hyttetur
A. Bliver afholdt 21-23 april. HiF støtter. Budgettet ligger på omkring 8000
kroner.
12: Kage
A. Christian medbringer kage.
13: Eventuelt
A. Simon informerer om kommende studietur. Han foreslår at udsende
forespørgsel til historiestuderende om deltagelse. Forelæsere skal
imidlertid først fastlægges. Turen kommer øjensynligt til at foregå i
efteråret 2017.

Estimat: max 2 timer. (der er mange ting vi skal snakke om)

