
Dagsorden for møde d. 03/05/2019 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

- Dagsorden er godkendt  

2. Indførsel af ”til stede skema” 

- Der bliver lavet et skema til næste møde, som kommer til at indgå i referatet af 

dagsordenen fra gang til gang.  

3. Nyheder & Henvendelser 

a. Institutrådsmøde 

- Historiestudiet kommer over på statskundskab under det samfundsvidenskabelige 

fakultet. Historiestudiet bliver flyttet fra K3 og K1 over på FIB, men hvorhenne vides 

ikke endnu. AUB bliver flyttet over på K3 og skal dele lokaler med HUM.  

Hele historiestudiet bliver flyttet til FIB efter august, når det nye semester starter.  

Fyringer af undervisere har været så omfattende at man ikke regner med at 

yderligere fyringer skal finde sted.  

Kulturarvsformidling vil fortsat få de økonomiske midler de skal bruge.   

b. POLIS angående deres sommerfest 

- Hjælp til at stå i bar til deres sommerfest d.6. juni – Christoffer og Simon.  

4. Samf-Banko 

a. Hvad er status 

- HIF står for fundraising i form af sponsorgaver. Banko finder sted d. 14. november 

fra 19-22 og formålet bliver at samle penge ind til Ventilen. Deadline for praktisk 

information er d. 14. maj hvor repræsentanter fra HIF diskuterer mulige sponsorer.  

5. KOM-SAMF-Råd 

Formand og en repræsentant, som ønsker det/vælges tager til møderne. 

a. Hvad vil vi gerne tage med til første møde 

- Simon tager til mødet. HIF tager følgende med til mødes. Ønsket om en fælles 

platform for informationsformidling, samt arrangementer og foredrag. En fælles 

hyttetur og julefrokost. Snak om en studiestartsfest. 



b. Hvad er HiF’s forventninger til graden af samarbejde og på hvilket niveau vil vi 

samarbejde 

- Enighed om et tæt samarbejde.  

c. Struktur i rådet (Evt. valg af en kasser og formand/koordinator) 

- Blander vi os ikke i da POLIS har stået for opstart og har flere midler.  

d. Fælles facebook gruppe 

- HIF synes det er en god ide  

e. Ideer til fælles SAMF-Events  

i. Fælles hyttetur 

ii. Julefrokost 

iii. Studiestartsfest 

6. Sommerfest 

a. Mad til sommerfesten 

- Der er blevet taget kontakt til kantinen, som ikke kunne levere HIFs ønske og 

tredjepart et blevet kontaktet. Slaget Krappe leverer helstegt pattegris med tilbehør 

til 145kr pr. kuvert inklusivt tilbehør og 700kr for udskæring af pattegrisen. 

Kantinen bliver kontaktet angående dessert og service af Simon.    

b. Mærkbar  

i. Vin til festen: Simon kontakter Dagmar i forhold til sidste års vinmængde. 

ii. Spørg om beerpong priser. 

iii. Shots og drinks såfremt Mærkbar hæfter for rester. 

c. Opgaver: Der skal skaffes papirdue m. flag, servietter, plastik champagneglas, 

kortspil. Der skal købes flasker til velkomstdrinks, som HIF står for selv, men antal af 

flasker bliver først fastlagt når vi ved ca. hvor stort fremmødet bliver. Møde med 

mærkbar i næste uge, såfremt de kan. Send en gave til Wagner med invitation til 

sommerfest, som æresgæst. Gave til Poul, som holder foredrag.  

d. Årets indslag: Pastcast finder årets indslag fra studerende og HIF finder en præmie 

til vinderen. Poul står for årets foredrag. Tendens finder to af deres bedste indslag 

og en tredjepart stemmer. Formålet er at fremme de to platforme Tendens og 



Pastcast, samt at øge frivillig studieaktivitet. En vinder fra enten Tendens eller 

Pastcast og gaven bliver et gavekort til faktum.  

7. Studiestart næste semester: Med henblik på at få bedre fat i de nye elever til sommer vil vi 

forhøre Bo om muligheden for at indgå et samarbejde mellem koordinatorerne og HIF. 

Diskutere muligheden for at være med til at planlægge studiestarten. HIF kunne desuden 

forsøge at holde et par mindre arrangementer sammen med koordinatorerne på tværs af 

semestrene. Vigtigt at HIF er med i både talen, men også i efterfølgende arrangementer.  

Semesterstarts arrangement i kølvandet på RUS perioden, eventuelt i oktober måned hvor 

ruslingerne får mulighed for at hygge og feste med de andre semestre efter de er blevet 

rystet sammen. Kan først arrangeres når vi ved hvem, der bliver næste års tutorer.  

 

8. Planlægning af fremtidige møder:  

25 juni kl 15.  

19 august kl 15. 

9. Eventuelt 


