Møde 5 september 2019
Dagsorden: Dagsorden er godkendt af bestyrelsen.
1. Studiestart:
-

Planlægning inden studiestart skal der koordineres oplæg fra HIF til de nye elever.

-

Fremover en mere tydelig opsætning, som viser når HIF støtter med f.eks. snacks,
sodavand mm. til Meet and Greet. Eventuelt bestilling af et nyt baner, som byder nye
elever velkommen.

-

Lave en guideline bog til studiestart, samt en ”kontrakt” til koordinatorerne, som sikre
at HIF bliver repræsenteret når vi støtter.

2. Planlægning af RUS periode
-

Festen i Gigantium: HIF er ikke repræsenteret til festen.

-

Pubcrawl: 12 september, Magnus, Martin, Simon, Camilla, Christoffer, Ida (måske Mia).
HIF sponsorerer med de første shots i en ”flip the cup challenge” mellem klyngerne
(Reklamere for medlemskab på facebook inden pubcrawl og hav klistermærker med til
turen). HIF medbringer shots, som uddeles på turen.

-

Klyngeaften: 19 september. Simon, Emil, Magnus. HIF undersøger om vi kan give en
omgang eller lignende.

-

Byvandring: Christoffer, Camilla, Simon møder op udlevere gåbajer eller sodavand og
skrider. Såfremt der sker noget efterfølgende, kommer HIF med. Emil tager kontakt til
Nicoline angående planer efter byvandring.

-

Hyttetur 27-29 september. Hytteturen er blevet rykket med kort varsel hvilket gør det
svært for HIF at være repræsenteret. Emil og Martin tager med fredag hvis det kan være
muligt at låne bil og afholder en konkurrence. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre vil HIF
ikke være en del af dette års hyttetur.

-

Brætspilsaften: 3 Oktober. HIF kontakter Dice’n Drinks og Emil kontakter koordinator
team angående planlægning af arrangementet. Konkurrence og præmie.

3. Samf-fest (HIF ansøgning)
-

Feste flyttet til d. 5 Oktober

-

Udgifterne er skåret voldsomt ned til omkring 10.000 kr. og der forventes at deltage
omkring 800 personer som et minimum.

-

Billetpris fastsat til 85 kr. pr person.

-

Reklame for Samf-fest på alle semestergrupper.

-

Rekruttering af frivillige

Reklame for HIF og informationer.
-

Kalender på hjemmeside og facebookside med oversigt over arrangementer.

-

Reklamer for diverse grupper som Tendens, HIF mm. på udvalgte opslagstavler på
Universitetet og Biblioteket.

Kaffetur.
-

Gå en kaffetur og samle medlemmer til HIF, samt mulige bestyrelsesmedlemmer til HIF.

-

Informere folk om valget.

Generalforsamling:
-

Der skal snart kaldet til generalforsamling. HIF vil forsøge at Booke det sociale rum.

-

HIF sigter efter at holde forsamlingen d. 17 oktober hvis rummet er ledigt.

-

Der vil være Øl, Sodavand og Pizza.

-

Der skal laves en indbydelse og det står Simon og Mia for.

Information om rum
-

HIF har fået tildelt det Sociale Rum, som skal deles med POLIS med et tilhørende
depotrum.

-

Simon har været til møde med POLIS, som har forslået en fusionering af HIF og POLIS. HIF
har diskuteret dette og er kommet frem til at vi meget gerne vil styrke vores samarbejde
med POLIS, men ikke er interesserede i at blive opløst og fusioneret med POLIS.

-

HIF vil forsøge at få adgang til et depotrum.

-

Simon tager kontakt til Tommy fra POLIS angående et møde om rummet og fusionerings
ideen..

Hjemmesidedesign

-

Møde kl 15 d. 11. oktober hos Emil

Ansøgning om penge til transportudgifter.
-

Ansøgningen er blevet taget op i bestyrelsen, men er blevet afvist da HIF ikke støtter
private ansøgninger om tilskud til transport for enkeltpersoner.

