Dagsorden.
Referent: Dagmar
Tilstedeværende: Steffen, Andreas, Christian, Dagmar, (Simon).

1. Nye bestyrelsesposter.
Poster til besættelse: Kasserer og næstformand og eventuelt formanden
Formand: Steffen.
Næstformand: Hans Christian.
Kasserer: Dagmar.
Medlemsansvarlig: Andreas
PR-ansvarlig/sekretær: Dagmar
2. Studiestart - Hvordan og hvorledes? (diskussion)
Ugentligt facebookopslag (plan lægges inden studiestart)
- Det her har vi opnået (billeder)
Synlighed til studiestart - banner
Indmeldingsblanket! (Dagmar, mobile pay, kontonr)
Konkurrencer
- 500,- gavekort til Faktum til en tilmeldt fra 1.sem mellem 1/9 og sidste
dag på hyttetur + tre gavekort til Dice’n’Drinks (Steffen)
Aktivitetsdag 28/9 - lav et indslag (evt. kongespil)
Møde op før forelæsning med banner og kaffe
3. Indkøb (diskussion)
a. Banner.
Stand/træk-op-banner (Simon)
b. Kamera.
Kamerapris ender på 2600 inkl. Kamera, taske og 16GB hukommelse.
Dagmar køber kamera
c. Brætspil. (for flaskepenge)
Donation af Bezzervizzer og Cranium (minus modellervoks - køb billigt)
Steffen køber Ultimate Werewolf og Loveletter
BEERPONGBORD til 719
d. Nye visitkort
Nope
4. Det nye studenterpolitiske forum (information)
Steffen oplyser. HiF som deltager i Studentersamfundets nye politiske forum gøre valget mere synligt - hvad laver Rådene - gode præsentationer - de
studerende oplyser selv, hvor uni ikke gør. Næste møde OMKRING d. 21/8.
5. Arrangementer

6.

7.

8.
9.

a. Tyske eksilflygtninge
Torkild Sørensen, cand. Mag. his. Tyske flygtninge i Danmark i Hitlertiden. Arrangement i midt/slut-oktober. Steffen kontakter
b. Flere?
Spilaften i november
Derudover lader vi den nye bestyrelse om det
Nye vedtægter til næste generalforsamling i HiF! (Steffen)
a. Festudvalgsformand - repræsentant til bestyrelsesmøder i HiF
b. Formanden vælges til generalforsamlingen (Valg af formand tilføjes til
dagsordenen og indskrives i paragraf 6)
c. Punkt 4 “Fastsættelse af kontigent” på dagsordenen lægges under punkt 5
“godkendelse af budget” som punkt 5a.
d. Slår PR-ansvarlig og sekretær sammen.
Start af AAU-valg 2017.
Stil op til studienævnet! Giver 18-21k om året for de tre poster. Her er
hovedfokus. Institutråd og Akademisk Råd er fint nok. Forsøg at hverve så tidligt
som muligt.
CVR-registering
Det skal gøres. Dagmar undersøger. Kontonr er på facebooksiden.
Eventuelt
a. Christian tager kage med næste møde
b. Steffen forsøger at få adresse registreret som depotrummet på K1

