
 

 

HiF bestyrelses (første 2017) 
 
Dagsorden er som følger: 
 
1: Besked angående bestyrelsen (information) 
* Jacob nyt bestyrelsesmedlem 
 
2: Samarbejde med gaden? (Dagmar) 
* Fint udspil 
* HiF’s rolle på studiet 
* Hvad vil ReKom gerne have? 
    * Hvad indbefatter eneret på reklamation? 
    * Information om semesterfester - bliver arrangeret af eller til elever? 
* Videre diskussion - vedtaget 
 
3: AAU-valg 2016 - en evaluering 
* Opmærksomme på Frit Forums indtog på Studienævnet 
* Større modstand ift. Institutrådet 
* Stor konkurrence ved Akademisk Råd. 
 
3a: Gik det som vi forventede (information) 
* Godt valg - stærke modstandere 
 
3b: Hvad kan gøres bedre? (information med mulighed for debat) 
* Mere fokus på kommende modstand 
* Diversitet blandt kandidater ikke særlig stor - motivation for at stemme var faldende 
* Flere kandidater 
    * 7-8 sidste år, 5 i år 
* Kandidater skal promovere dem selv mere 
    * Mere valgkamp 
* Bedre planlægning af valg og valgkamp 
    * Fællesskabet vinder frem 
    * Mere medansvar 
* Plakater 
* Fast kampagnested (bod) 
    * Thomas Enslevs erfaringer - spild af tid 
    * Synlighed ved bord i kantinen - banner 
* Præsentation af samlet flok - hvad er HiF og formålet ved en stemme her? 
    * Måske gøre det i studiestartsmåneden? 
 
4: Nordisk Historiker Møde (debat) 
* Universiteter fra nordiske lande deltager i konference 
* Harvard University og Oxford University har hovedtalere. 
* Paneldebatter 
* Early bird tilbud indtil marts - herefter hæves prisen 
    * Matche prisen med tilbud efter marts 
    * Konkurrence m. 2 billetter 
        * Deltage i konkurrence ved at kommentere 
        * HC kigger på muligheden for køb af billetter 
 
5: Meddelelser fra formanden (Information) 
5a: Vand- eller kaffeautomater på k3!? 
* Ikke svar endnu 
* Marianne Rosgaard godkender det 
 
5b: Nyt fra Christiansborg 
* Uddannelsesloft 



 

 

    * Hvad betyder det? 
        * Har man en bachelor, kan man ikke tage en ny 
        * Effekt af uddannelsesloft ses muligvis omkring bachelor eksamen 
    * Imod det 
 
5c: Sommerfest 
* Intet svar endnu 
    * Diskuteres igen til næste møde 
* Spares det væk, skal vi afholde det 
    * Mærkbar er med på idéen 
 
6: Ønsker fra studerende (bilag følger) 
* Kaffekander på K1 i Historiestudiets skab 
    * Tre kaffekander og én tekande 
    * Budget på 500 kr. 
* Styr på moodle 
    * Susanne Hald har sendt mail vedrørende dette 
        * Der bliver ryddet op i studierum 
    * Italesæt det overfor tutorer ved studiestart - lær nye studerende om det 
    * Generel moodle video 
 
7: Poul Duedahl arrangement (debat) 
7a: Er vi klar? 
* Har takket ja 
* Create er blevet lånt og skrevet under for 
* Vi gør selv rent 
* Uden betjent - holder selv styr på IT 
* Må reklamere for Historiker mødet 
* Give ham en god kasse vin 
 
7b: PR-hold skal opsættes 
* Jacob og Steffen vil gerne stå for det. 
* Simon, Steffen og Morten står for rengøring. 
* Begivenheden oppe 19/1. 
* Lokale den 15. februar fra 16-19 
 
8: Status på arrangementer (information med mulighed for debat) 
8a: LAN 
* Slutning af februar 
* Steffen står for spil 
* Snak med Susanne Byrresen om lokale 
    * Måske mærkbar 
    * Evt. gamle edb lokaler 
* Unlimited supply af toast 
* Mere information på Facebook 
 
8b: Ulrik Langen 
* Intet nyt 
* Arrangement i marts/april 
* Steffen og HC aftaler nærmere arrangement 
 
8c: Studietur 
 
* Destination - Rom 
* Kontakt til undervisere 
* Find en god lokation til en god pris 
    * Ned i pris 



 

 

* Evt. støtte til deltagere 
* Mere information i februar 
 
9: Nye HiF-mærkesager (bilag følger) 
9a: Hvordan gik det de gamle (information)? 
 
9b: Foreslag: Styr på formalia!  
* Moodle 
    * Droppes - dokument under digital eksamen 
        * Formalia for opgaven 
* Projektet som genstand for viden 
    * Ældre studerende som guide 
    * Enkelt forelæsning om, hvordan et godt projekt kan bygges op. 
    * Mere uformelt - større interesse for at stille spørgsmål 
    * Hvad er tanken bag hvert afsnit? 
        * Finpuds forklaringerne 
    * Snak med Lars inden da. 
        * Steffen tager den op med Lars 
* HiF som CGS’ sociale og faglige rum 
    * Samarbejde med andre foreninger indenfor CGS 
    * Sociale arrangementer på tværs af studier 
        * Mærkbar er muligvis interesserede 
    * Tværfaglige paneldebatter 
    * Tag kontakt til andre foreninger 
* Enstemmigt vedtaget 
 
10: Pant (bilag følger) 
* Indkøb af spil 
* Mere info til februar 
 
11: Eventuelt 
* Forbedringer af HiF  
    * Kassér mail 
        * Penge kører over kassér mail 
    * Formular/bilagsseddel (skabelon) til arrangementer 
    * Oplysninger til kassérer inde på HiF siden 
* Roll up banner 
    * Ser på det til næste møde 
* Gave til Knud 
    * 650 kr 
    * Virkelig fed 
* Studienævnet indstiller årets underviser  
    * Bo 


