HiF møde den 5/4-2016
Tilstede: Steffen, Dagmar, Christian, Andreas, Jacob, Louise, Thomas
Afbud: Emil, Dan, Thor
Referent: Louise
1: Godkendelse af Dagsorden
Godkendt!
2: Evaluering af hyttetur
2a: Hvor mange nye medlemmer fik vi?
omkring 3-4 nye medlemmer i forbindelse med hytteturen.
Lav en HiF-awareness konkurrence på rus-turen for de nye studerende fremfor på hytteturen.
2b: Var HiF-støtte tilstrækkelig?
JA! Fin støtte.
Tilføjelse:
Overvej at få en ny tradition på benene, en opstartsfest for hele studiet, evt. i forbindelse med rus
perioden hvor både nye og gamle studerende er inviteret. Kunne evt. fungere som en fest for alle
HiF-medlemmer både tidligere og nuværende studerende. (se næste punkt) Overvej om det bliver
for vildt hvis det ”kun” er HiF medlemmer der er inviteret i forhold til at der bliver lagt pres på de
nye studerende til at melde sig ind i foreningen.
Hvordan står det til med hytteturen? Hvem er tovholdere på en fremtidig hyttetur?? Vi ser tiden
an og undersøger hvor mange fra festudvalget der stadig er interesseret i at være festudvalg. Vi
kunne evt. tage kontakt til festudvalget og finde ud af hvordan det står til.. Andreas tager kontakt
til Laura og undersøger dette.
3: Det er et evigt medlemskab i HiF. Hvad kan vi tilbyde medlemmer, der ikke længere er
studerende på universitetet?
HiF medlemmer er inviteret til alle HiFs arrangementer..
Kvote 2 pladser til hytteturen til tidligere studerende..
Evt. skrive til Kristian Giver og høre om han selv har nogle forslag til arrangementer der kunne
være fordelagtige for tidligere studerende. Steffen skriver til Kristian.
4: Gode investeringer
4a: Vandrepokal til årets legendariske
Historisk Forenings legendariske årstals quiz.. Forslag om at tage billede af vinderen og lave en wall
of fame. Kunne eventuelt laves på håndbogsbiblioteket. Dette kunne gøres i stedet for at skaffe en

vandrepokal. Dette tages der beslutning om i udvalget som arrangerer gaming-eventet.
4b: Brætspil (Se bilag for konkrete forslag)
Hvor er spillene billigst? Hygge onkel?
en engangsinvestering.
Forslag til spil:
Bezzerwizzer Original
Love letter
Det dårlige selskab
Dobble
UNO
Settelers/Risk
Hint
ego (rød udgave)
Bezzerwizzer, Det dårlige selskab og Love Letter er øverst på ønskelisten.
Lav Facebook opslag (på bestyrelsen) hvem er enige i at investere i spil? (Dagmar laver opslag)
4c: Mangler vi noget, for at sikre høj aktivitet?
Der er ikke meget andet at gøre end bare at reklamere godt for arrangementerne på div. Facebook
sider.
5: Historisk Gameevent - Har vi styr på det?
Der skal reklameres noget mere! Udvalget skal holde et møde mere.
5a: Præmier?
udvalget laver forslag til hvilke turneringer der kræver præmier og laver forslag til præmier og
laver afstemning på Facebook blandt bestyrelsen.
6: HiF-støtte formular. Er den god nok?
ja! Den kan altid redigeres hvis vi oplever mangler i fremtiden.
Men hvor skal den lægges op?
Undersøg om det er muligt at få en hjemmeside?? Andreas undersøger mulighed for hjemmeside
gennem bekendt som er medlem af POLIS (de har domænet polis.aau.dk).
Hvis vi får en hjemmeside SÅ SKAL den vedligeholdes – opret evt. ”stilling” (frivillig) som kan
varetage denne side.
Louise læser igennem og retter til..

7: Planer for resten af semestret
7a: Dette punkt udskydes: Brætspilsdag (udspil fra brætspilsudvalget)
7b: Sportsturnering?
kunne evt. holdes start juli – grill, hygge, sport og spil, kolde øl i solen.
Hvem der er tovholdere på projektet aftales senere når vi kommer tættere på.
8: Skal HiF undervise i projektledelse jf. Hans' kursus?
Nej. Hvis Hans mener der mangler undervisning i dette skal det ikke gøre på ”HiF-niveau” men
tages op i studienævnet.
9: Diverse.
Forslag fra Pergamentet:
Budget til at kunne give vingave til skribenter ude fra.
HiF mener at kunne støtte pergamentet med et beløb men har behov for at vide hvilket beløb der
rent faktisk kan gøre en forskel for pergamentet. Herefter tager vi det op på bestyrelsesmøde igen.

