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Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 10-04-2019 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Nyheder 

a. AUB flytter over på Kroghsstræde 3, hvad sker der med historie? 

Undervisningen flyttes til Fibigerstræde. Aub flytter højest sandsynligt inden udgangen af 

2019.  

Vi skal sikre os, at vi som studenterforening kan få et studierum. Simon har nævnt det overfor 

prodekanen og hun vil gerne sørge for at hjælpe os med at få det.  

Vi kommer tættere på de andre samf organer, hvilket er en god ting. 

3. Valgtilskud fra valget 

Vi har fået en del penge ved at have optaget tre studiemedlemmer i studienævnet og Simons 

plads i institutrådet. 

Når historie bliver flyttet over på et andet institut, skal vi konkurrere med større foreninger, 

så det kan gøre noget ved, hvor mange organer vi kan blive valgt ind i.  

4. Arrangementer 

a. Hytteturen 

Ikke en særlig stor succes i år, med kun 10 deltagere. 

Hyttetursudvalget mener de har gjort hvad de kunne, så det er svært at vide, hvad der gør at 

folk ikke har haft lyst til det. 



Vores mål skal være at vi får skabt et større fællesskab på tværs af semestrene, gerne i 

samarbejde med festudvalget. Simon tager kontakt til festudvalget. Ida vil gerne være 

ansvarligt for at holde kontakten kørende.  

Vi skal have fokus på fællesskabet – enkelt arrangementer, brætspil, konkurrenceaftener.  

Simon har lånt en bil, der kan have indkøb, beerpong bord, banner og højtaler. 

b. Sommerfest 

i. Reklamation 

ii. Invitationsdato 

Der bliver lavet begivenhed d. 14. april og der skal sendes en officiel invitation ud. 

En idé til at gøre det festligt: fem års fødselsdags tema, balloner, flag 

Simon skal alliere sig med Bo om hvad de skal sige i velkomsten → f.eks. opfordringer til at 

deltage i Tendens og Pastcast. 

5. Henvendelser 

a. Fælles banko event med SAMF 

Magnus og Simon var til møde omkring SAMF banko, der blev indkaldt af SOFIA, hvor der blev 

talt om banko eventet, hvad det kunne blive til og hvad der forventes at det kunne blive til.  

Man blev enige om at hold et banko event, der skal afholdes i slutningen af oktober – starten 

af november inden det bliver for presset med projekt og efter rusperioden er overstået.  

Man blev enige om, at det skulle holdes på CREATE. Der skal søges sponsorater og 

overskuddet skulle gå til velgørende formål.  

Der kommer til at være flere møder, der er allerede et møde d. 23. april.  

Magnus og Simon fortsætter med at være kontaktpersoner. 

Det positive ved dette arrangement er at vi får et samarbejde op at køre med de andre 

samfundsvidenskabelige organer. De andre foreninger har erfaring med at hente sponsorater 

og holde store events, så der kan vi også lære en del. 

b. Fælles Studenterråd for alle SAMF studieordninger 



På SAMF banko mødet taltes der om at danne et fælles råd for de samfundsfaglige 

studenterforeninger, hvor der kan deles udfordringer og inviteres folk til arrangementer på 

tværs af studierne. Det vil hjælpe på fremmødet, hvis man kan invitere på tværs af studierne. 

Der skal repræsentanter med til rådet fra Historisk Forening. Simon og Magnus vil gerne være 

disse repræsentanter. Hvis der er brug for det, vil Christoffer også gerne deltage. Foreningen 

vil gerne lade disse være vores repræsentanter i rådet. 

6. Opfølgning på udeligeret opgaver fra sidst 

a. Køb af fodbolde og spiller udstyr til fodboldholdet (Simon) 

Det er gjort og kvitteringen er sendt ind og skrevet i regnskabet.  

Simon fik en god pris. Der blev købt ekstra fodbolde som HiF har til senere brug. 

Det er gjort klart overfor holdet, at det skal opgøres om spilletrøjerne og fodbolden er der 

efter endt sæson. 

b. Kontakt mærkbar (Simon & Christoffer) 

Der er ikke blevet opfulgt på dette, da hytteturen har været det der hastede. Efter hytteturen 

vil de tage kontakt til mærkbar. 

c. Kontakt kantinen (Simon) 

Simon kontakter kantinen og hører om de kan lave en menu med stegt pattegris. Hvis de ikke 

kan det, spørger vi nogle andre.  

d. Playliste (Magnus og Emil) 

Bliver lavet når vi kommer tættere på. 

e. Liste angående fordele (Simon og Emil) 

Når vi får kontrakten af ReKom kan der laves en liste. 

f. Christoffer kontakt til Duf 

Dansk ungdoms fællesråd giver penge til foreninger. Man skal have et specifikt projekt for at 

kunne få penge til noget. Det er godt at have i baghånden.  

7. Samarbejde med en fagforening 



POLIS har et samarbejde med DJØF fagforeningen, hvor de får penge bevilliget hvert år. Når 

de holder arrangementer, kan de søge penge hos DJØF, der f.eks. kan sponsorere aftensmad.  

Simon kan høre Magistrenes A-kasse og Akademikernes A-kasse om de er interesserede i et 

samarbejde. 

8. Instagram-profilen 

a. Hvem styrer den 

Mia står for instagram-profilen. 

9. Eventuelt 

a. Studienævnsmøde  

i. Michael Wagner stopper på historiestudiet 

Han skal inviteres til sommerfesten, og have nogle ord med på vejen.  

ii. Årets indlæg  

Idéen om årets ”et eller andet” kunne være en god idé til historiestudiets sommerfest. Man 

kunne lave årets indlæg i forhold til Pastcast og Tendens. Det kan gøre at flere kunne finde på 

at deltage i Pastcast og Tendens. Hvis man vidste at der hvert år kom en konkurrence, kunne 

det måske fremme Pastcast og Tendens. 

Strukturen ville være at HiF og studienævnet stabler årets indlæg på benene og Tendens og 

Pastcast nominerer indlæg fra Tendens og Pastcast. Fra disse udvalgte indlæg skal der findes 

den bedste af en udvalgt kommitté bestående af to undervisere og nogle studerende.  

Vi hører underviserne om de kan udvælge nogle studerende til at være i kommittéen. 

Ida bringer idéen videre til Tendens.  

b. Idéer fremadrettet 

Postkasse → efter sommerferien kunne vi tage ud og give de studerende mulighed for at 

komme med idéer til os. De kan skrive anonymt, hvad de gerne vil have vi laver af 

arrangementer.  


