Dagsorden HiF-møde d. 8/10 kl. 13.00

1. Valg af dirigent – Niels Jacob Olesen
Til stede er: Thor Pedersen (formand), Louise Haslund (næste), Rikke A. Hansen (sekretær), Jonas
Ruskjær, Henrik Houmøller, Jacob Tørup (PR), Jonas Bertelsen (PR), Thomas Aagaard, Morten
Søgaard (kasserer), Niels Jacob Olesen.
2. Godkendelse af dagsorden (godkendt)
3. Formandens beretning/siden sidst
- Thor har været i konkakt med AAU valg og økonomi afdelingen ifh. til oprettelse af HiF’s liste.
Alt om foreningen skal indsendte og derefter godkendes.
- Udbred information om foreningen og erhverve kandidater
- Efter valget holdes en ekstra ordinær generalforsamlingen med valg af ny bestyrelse
4. Uddybning af de forskellige bestyrelsesposter
- Formand og næstformand: Dagsorden og udsendelse, suppleant for hinanden, repræsentant
for foreningen, medlemmer
- PR: Facebook og hjemmeside, valgmateriale
- Sekretær: Referat, dropbox, medlemslister
- Kasserer: Holde styr økonomi, medlemslister
- Andre opgaver vil løbende blive tildelt de ovennævnte poster
5. Opgaver
- Status på Facebookside v/Jonas og Jakob:
FB siden er oprettet – men tekst mangler, konto og logo
- Medlemsklistermærker v/Louise
Der er mange muligheder, og hun er i kontakt med et sted, hvor prisen er 200 kr. for 500 stk.
Men hun undersøger videre, og bestyrelsen betaler snart deres kontingent.
- Foreningskonto v/Thor
To bestyrelsesmedlemmer (formand og kasseren) (dette skal skrives ind i vedtægterne og om
foreningen må tegne gæld – Det gør Thor)
- Støtte fra studiet v/Thor
Foreningen HiF bliver taget op i studienævnet og spørgsmål om mulig støtte.
Hjælper med: Sommerfest, studiestart, julefrokost, relevante infomøder, hyttetur, om vi må få
et skab på krog. 1., aktivitetsudvalget. (ordner Rikke)
- Logo v/Rikke og Jakob
Klistermærke (Louise): HiF (sort baggrund, hvid tekst) Logo har Jacob styr på.
6. AAU valg – 1. nov.
7. HiF liste
8. Kandidater (Rikke, Maria, måske Thor, Thomas E.)
9. Formålsbeskrivelse til Facebook og til mail (Jonas T. og Thor)
10. Opgaver til næste møde
11. Næste møde d. 21. okt. kl 13 lok. Arkivet (bestyrelsesmøde)
12. Eventuelt
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Thomas

