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1. Nyheder 

a. Hvad sker der i studienævnet? 

b. Opløsning af institut for kultur og globale studier 

• Simon er valgt ind i institutrådet og har ikke fået informationer om hvad der skal ske i 

forhold til det. 

c. Nedskæring på studiet – rammer ikke de studerende 

• De studerende bliver ikke så hårdt ramt, da der er fundet timer i forskellige moduler. 

Vi har været forberedt på besparelserne. 

d. HiF som bartender ved POLIS 20-års fødselsdag 

• Det var en succes. De har sagt, at de gerne vil hjælpe os en anden gang, fordi vi hjalp 

dem.  

• Vi kan spørge dem om de vil hjælpe til vores sommerfest med servering og oprydning. 

e. Nyt festudvalg  

• Historisk festudvalg rekrutterer og starter op igen.  

• HiF vil gerne samarbejde. 

2. Aktiv deltagelse i bestyrelsen 

a. Hvordan kan vi forbedre vores arbejde og kommunikation? 

• Vi skal blive bedre til at kommunikere.  

• Vi har brug for en masse engagement fra bestyrelsen.  

• Vi skal alle være selvstændige i vores opgaver.  

• Vi sætter klare deadlines for, hvornår vi skal have tingene gjort. 

• Malene undersøger, hvor meget det koster at få vores facebook opslag længere ud til 

folk. 

• Arrangementers begivenheder skal altid deles i semestergrupperne af repræsentanter 

2 uger før og 2 dage før. 

• HiF siden deler begivenheder 1 uge før og på dagen. 

3. Hjemmeside 



• Emil kan lave en hjemmeside, da han har bestået et modul om bl.a. at lave 

hjemmesider.  

• Han kan lave en simpel hjemmeside med nyheder, bestyrelsesmedlemmer, 

begivenheder.  

• Her vil det være muligt at lave direkte links til der hvor Tendens og Pastcast har deres 

artikler og afsnit. 

• Det er muligt for Emil at sætte andre bestyrelsesmedlemmer ind i det, når han slutter.  

• Emil, Simon, Christoffer og Mia vil gerne gå sammen om at lave / hjælpe Emil med 

hjemmesiden. 

4. Arrangementer 

a. Foredrag d. 13. februar med Einar Már Gudmundsson 

• Der er blevet reklameret for foredraget på facebook. 

• Vi er blevet spurgt om vi vil hjælpe med stole, osv, hvilket vi gerne vil.  

b. Foredrag d. 27. februar med Torben 

• Lokalebooking: CREATE siger at vi først kan få at vide om vi kan få et lokale 2 uger før. 

o Simon skriver til dem i dag om vi kan booke et lokale. Vi har booket lokale ved 

Studenterhuset som backup.  

• Vi opdaterer semestergrupperne onsdag d. 13 om eftermiddagen og d. 25 – det skal 

indeholde at vi har en konkurrence i gang.  

o Magnus opdaterer 4. semester 

o Mia opdaterer 6. semester  

o Camilla opdaterer 2. semester og 10. semester 

o Martin opdaterer 8. semester 

• Vi skal ud nogle dage inden og reklamere for foredraget  

o Camilla reklamerer for foredraget mandag d. 18 14:15 på fib 10.  

o Malene og Magnus reklamerer tirsdag d. 19. 

o Mia, Camilla, Christoffer og Emil reklamerer tirsdag d. 19. 

• Der skal laves mail liste og invitation 

o Simon finder ud af hvordan man laver en mailliste.  

• Christoffer køber gave til Torben. 

• Simon sørger for at arrangere kage. 



• Vi mødes alle sammen inden arrangementet og køber sodavand og bærer banneret. 

c. Hyttetur 

• Simon har taget kontakt til hytten vi havde sidste år (Møllegården) og hørt om vi 

kunne låne den fra d. 12-14. april. Prisen er 9300 for 60 personer. Vi har en 

retningslinje om at der skal være mindst 30 tilmeldte før vi afholder det.  

• Simon laver begivenhed i dag, så folk har to måneders varsel – han finder også ud af 

hvornår sidste tilmelding skal være i forhold til at kunne afbestille. 

• Christoffer foreslår Nem tilmelding, men det er måske også en mulighed at lave 

tilmelding gennem Djøf.  

d. Sommerfest 

• Bliver afholdt mandag d. 3. juni, dagen for afleveringsfrist på projekter. 

• Simon skriver til POLIS og hører om de er interesseret i at hjælpe.  

• 5 års fødselsdags fejring – helstegt pattegris måske? 

• Simon får booket lokale.  

• Simon, Mia, Christoffer og Magnus er tovholdere for Sommerfesten. 

e. Forespørgsel fra Johannes Lee Nielsen 

• Idé med mentorordning. Det er noget der skal tages op i studienævnet. 

• Repræsentanterne tager det videre til næste studienævnsmøde. 

f. Flere arrangementer??? 

• Et arrangement, hvor vi inviterer folk til et møde med udgangspunktet at folk kan 

komme med forslag til arrangementer 

• Dice and drinks aften i midten af marts → Emil og Malene står for at lave begivenhed.  

• Quizaften  

• Brætspilsaften 

• Grilldag i sommerferien 

5. Forespørgsel om fælles arrangement på SAMF 

a. SAMF-BANKO 

• Sofia vil gerne lave Samf-Banko – et bankoarrangement for hele SAMF. Der vil være 

præmier og det overskydende, man vil tjene kan gå til et velgørende formål.  

• Kan danne grobund til et godt samarbejde 

• Simon og Magnus vil gerne deltage i møde omkring arrangementet. 



6. Fordele med HiF klistermærket 

• HiF fik for 2 år siden lavet et samarbejde med ReKom. Klistermærket skulle kunne give 

en øl eller gin til en selv og fire kammerater. Denne aftale blev brudt uden at HiF fik 

noget at vide om det. Vi har fundet ud af at man stadig kan bruge klistermærket på 

Guldhornene, men vi skal have fundet ud af, hvad det præcist gælder til.  

o Simon finder ud af det. 

• Det er vigtigt at reklamere med det, fordi det giver en masse engagement hos de 

studerende. 

• Malene foreslår at vi måske kan finde ud af et samarbejde med Studenterhuset.  

• Dice and drinks kan også være en mulighed 

o Simon undersøger det. 

7. Forespørgsel om hjælp til at finde ugens instagrammer 

• Simon har fået en mail fra en der arbejder for CGS. De laver en ny instagram med ugens 

instagrammer. De spørger om vi vil hjælpe med at finde folk til ugens instagrammer. Vi 

laver et opslag om det i hver gruppe. 

• Malene laver en instagram til HiF.  

8. Planlægning af fremtidige møder 

• Onsdag d. 13 kl. 15:00 hos Simon  

• Onsdag d. 10 kl. 15:00 hos Christoffer 

• Fredag d. 3. maj kl. 15:00 hos Simon 

9. Eventuelt 

• Malene fortæller at Poul Duedahl har sagt ja til en tv-serie som Liv Thomsen laver. Vi 

vil gerne være med til at reklamere for det.  


