Dagsorden HiF møde 04/11/2015
1) Fundraiserpost i bestyrelsen
a. Dan trækker sig fra gruppen grundet tidspres.
b. Hvad skal der søges og I hvilke fonde?
i. Der kan muligvis søges til Lidegaard.
c. Sørg for at have fondene i baghovedet hver gang når der skal laves større
arrangementer. Der er mange penge at hente.
d. Akademikernes A-kasse:
i. AA tilbyder 2500 kr.- til Niels Bo Poulsen.
1. Er også interesserede I studiestart, men så vil de have monopol og
bekræftet begge to.
ii. Det blev vedtaget af den tilstedeværende bestyrelse (6/6), at tage i mod
tilbudet om støtten til Niels Bo Poulsen arrangementet. Der skal dog gøres
klart her, at dette er et en gangs arrangement, og det har intet med studiestart
at gøre.
2) Status på AAU-valget.
a. Afholdt præsentation for 5. Semester.
i. Generelt uinteressede på det semester.
b. Polis har trukket sig fra indegåede aftale med Studentersamfundet og HiF
c. Møde med Studentersamfundet angående valgkamp og plakater (uge 46).
d. Der skal laves forskellige kampagner for HiF, e.g. Facebook.
3) Spilaften -> Evaluering fra formanden
a. Problemer i forbindelse med booking af lokale.
i. Der skulle betales. Dette skyldes at universitetet skal spare.
ii. Skal bookes gennem sekrætæren.
b. Stor succes. Mange der kom samt blev længe.
c. Godt arrangement; som ikke indeholder alkohol og fest.
d. Kan også kombineres med fodbold/e-sport ol.
4) Flytningen af MærkBar -> Status fra formanden, efterfulgt af debat
a. Det at der er blevet taget oplysninger fra HiF’s brev, som er blevet sendt rundt og
brugt til tilsvining af Mærkbar.
b. Der er negativ stemning omkring flytningen.

c. Den tilstædeværende bestyrelse, kan kun se at der er muligheder for et godt
samarbejde.
d. Psykologi har en læsesal: Dette kunne muligvis blive delt mellem Historie og
Psykologi?
e. Kunne EDB lokalerne blive omdannet – undersøgelse af hvor meget de bliver brugt.
Disse lokaler er inddraget.
f. Der skal tages en dialog med Robert – så der kan klarlægges hvad der er blevet
diskuteret med hvem og hvordan; så der ikke bliver miskommunikation.
g. Der skal overvejes om der er mulighed for et møde.
h. Der skal udformes et brev som sendes senest mandag 9/11.
5) Oprids af vedtægter, regnskab og formål
a. Regnskab:
i. Trukket grundet udestående til Thor.
ii. Mange nye penge grundet julefrokost.
b. Julefrokost
6) Filmaften
a. Noget der tidligere har været der – som er blevet foreslpet at skulle genopstå.
b. Hvis der havde været skrevet speciale om et interessant emne; kunne der ses en film
om emnet og derefter være diskussion omkring filmen.
c. Noget der bare skal sætte i værk, der er nogen der skal stå for det.
d. Man kunne eventuelt holde større arrangement, så man kunne leje en biograf og se
nye relevante film og muligvis får nogle folk ind og snakker omrking dem (evt.
Studerende eller folk bag filmen?)
e. Dette vil blive taget op til næste bestyrelsesmøde.
7) Studietur
a. Der er taget kontakt til Carsten, Lars og Torben, der alle gerne vil tage med på en
studietur til Rom.
b. Udvalg er blevet nedsat til at tage sig af studieturen: Thor, Emil, Andreas og
Dagmar.
i. Denne gruppe har styr på hvilke forelæsere der skal med.
ii. Komme med udlæg til hvor man eventuelt kunne bo fælles.
iii. Komme frem til hvilket program der skal fastlægges.

iv. Komme med et udlæg til eventuelle udgifter for de der vil med.
v. Der skal undersøges hvilken støtte der kan gives til studieturen.
c. Der skal diskuteres hvor meget HiF vil støtte med til denne studiestur.
i. Hvem skal have glæde af dette tilskud fra HiF.
ii. HiF er meget villig til at støtte Studieturen, da der er tale om et social og
faglig arrangement.
8) Idéer til kommunikation om enkeltheden af HiF-Støttet arrangementer.
a. Muligheden ved en “to-do-video”.
i. Find ud af hvad man gerne vil søge støtte til.
ii. Send et ca. anslag til HiF.
iii. HiF tager det op – og vurderer om det skal godkendes.
b. F
9) Diverse
a. Roll-up Banner
i. Andreas tager kontakt til firma ang. scalering af billede.
b. Historisk watermark
c. Kontakt ang. ny mail.
i. Dan kontakter relevante personer omkring en mulig universtitets mail til HiF.
d. Telefonliste
i. Der bliver lavet en telefonliste.
e. Facebook-gruppen for bestyrelsen skal revideres, så der ikke er urelevante personer
med i gruppen.
f. Et weekend/En-dags arrangement: Hvor man tager til et interresant område hvor der
er noget relevant for historie.
g. Efter hvert afholdt møde skal facebook opdateres, så det er muligt for medlemmer at
følge med i hvad der sker og bliver diskuteret.
h. Pergamentet har givet fast klummeplads til HiF – dette kunne eventulet bruges til
nyhedsbrev og eventuelle opdateringer.
i.
10) Tilmelding til HiF
a. Hvordan får vi flerer til at melde sig til HiF?
b. Tilmelding med Mobilepay.

c. Gør det nemmere at se hvordan man tilmelder sig og bliver medlem – HiF er ikke en
lukket klub.
11) Næste møde:
a. Forhåbentlig kan der holdes et møde sidst i november eller start december.

