Dagsorden den 10/6 2015
1. Formanden byder velkommen og beretter om hvad der er sket siden sidst. (Thor)
- Historiestudiet har fået et rum (HiF’s rund). Lige nu står sidste årsstudiestarts ting, bold og bat.
- Vi er igen blevet kontaktet af akademikernes a-kasse. De vil gerne samarbejde med os om
studiestart. Dette vil Thor se nærmere på, og vi tager snakken på FB.
- AAU-on demand, hjælpe med at åbne op for flere pladser, så de studerende kan få
erhvervserfaring. (da ikke alle kan få plads)
- Arbejdsløsheden på kandidaterne – skrud ned for pladser, da arbejdsløsheden alt for højt!
Dette vil vi søger at påvirke og undersøge nærmere. (Dette skal tages op i studienævnet)!
2. Kasserens beretning (Emil)
- Mangler betalinger til sommerfesten
- Thor mangler, at indsætte 200 kr. for nye medlemmer
- 41.592 – 11.300 (sommerfestpenge) = 30.229
- Festudvalget har 1.789 kr. ståede
3. Medlemsstatus (Maria)
- Ikke sket det store, anet end de to nye
- Mangler betaling fra Anders Bloksgraad, selvom han har fået klistermærke (Thor, Maria og Emil
tjekker dette)
4. Nyhedsbrev – fordeling af opgaver og deadline
D. 17/6 deadline, udgive d. 23/6
Jonas og Rikke: Siden sidst (Studietur, Sommerfest, Hyttetur, fastelavnsfest)
Emil: Studiestart, Kaffeklub
Maria: Studienævnet
Thor: Leder – Historie studiets udfordringer (arbejdsløs)
Ang. i efteråret Generalforsamling/pizzafest/øl, lektie cafe.
5. Status på Hyttetur (Emil)
- Søtte til 42 deltager, der var 50 i alt. Alt gik som det skulle, man have dog håbet på flere
deltager. Vil forsøge at ligge det tidligere.
6. Sommerfesten (Thor og Rikke, Maria)
Rigtig mange deltagere, find måske en bedre dato (gerne en fredag). Vivian havde ikke inviteret
tidligere- de skal inviteres! Måske sæt noget mere festligt musik på noget før. Vivan mistede flaget
til festen, fordi nogle studerende ødelagde det, vi køber Vivian et nyt flag. - Emil
7. Fodbold og spil (Emil)
- Emil undersøger priser og (køber): overtrækstrøjer, kongespil, basketball, kegler.
8. Beretning praktik perioder (Louise)
- Vi vil gerne dele flere erfaringer, vi skal starte det op og kommer med et udkast. Louise sætter
noget i gang gennem mail med nogle sp som praktikfolk kan svare på.
9. Studiecafe – Hvornår skal vi starte, hvordan skal det organiseres?
- Malene Gram: Vil gerne støtte økonomisk – i form af en underviser
- Søg flere fonte, og udforme en digital for formidling.
- Nedsæt ansvarlige: Dan, Thor, Maria d. 15/6 kl 19.00. Universitetskollegiet

10. Studiestart – planlægning. Nedsæt evt. et udvalg der står for HiFs rolle under studiestarten (Casper
og Emil)
- Stort fokus på de sociale medier, visitkort og trøjer (Maria). Thor undersøger mobilpay.
- Hvor og hvornår skal historisk forening spille en
- Møde d. 23/ med Iben om studiestart
11. Musikanlæg – skal HiF investere i et musikanlæg?
- JA. Brogaard og Søren W. eller Maria
12. Generalforsamling – vi skal sikre HiFs fremtidige virke ved at finde ”unge” kandidater som brænder
for det sociale og faglige miljø på studiet. (Thor)
- Starten af okt.
- Spot nye friske unge bestyrelsesmedlemmer (Dan og Emil, Thomas og Brogaard)
13. Semesterafslutningsevent?
- Øl/sodavand/is. D. 30/6 – Østreanlæg (Emil, Rikke, Dan) Thor opretter begivenheden
14. Historisk Lan-party – ansøgning
- 300 kr. er givet i støtte fra HiF- Godkendt.
Evt.
-

lave en konkurrence om et slogan til HiF (city gavekort 250 kr.) eller lignende; pr mail. Vinderen
offentliggørelse d. 30/6 (Rikke)
Uni-run vil gerne have støtte – skal vi det? (Dan undersøger)

