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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt uden indvendinger.
2. Nyheder
a. Adgang til det sociale rum + lagerrum: HIF har fået adgang til det sociale rum og
lagerrum. Der mangler stadig et par nøgler og HIF har endnu ikke modtaget nøgler
til skabene i det sociale rum. Disse vil formanden skaffe.
HIF skal have koordineret med POLIS hvordan det sociale rum skal fordeles og
angående fællesarrangementer. POLIS har tilbudt at vi kan deltage i fredagsbar og
udgifter og indtægter vil blive fordelt efter hvem, der holder fredagsbar. Dette vil
blive aftalt på et senere møde.
HIF har desuden overvejet at bestille alkohol mm. hjem igennem
”Studenterbolaget”. HIF vil forsøge at købe nogle kasser øl igennem POLIS indtil vi
har etableret en aftale med leverandør.
HIF er gået med til at investere i fremtidigt inventar fordi POLIS har købt de ting,
som står på nuværende tidspunkt.

b. Møde angående indretning af studiepladser på fib. 4: Formand har været til møde
angående studiepladser til alle linjer på det samfundsfaglige fakultet. FEJ har spurgt
om de måtte have det store rum på Fib4 som studierum og det har de fået lov til
grundet studiets størrelse. HIF skal reklamere videre til vores studie om
mulighederne for at benytte sociale rum på fib4 og fib3.
HIF vil tage billeder af lokalerne og reklamere for det på facebook.
c. SAMF-festen: Der er endnu ikke kommet et økonomisk udslag for udgifter og
indtægter.
d. Brætspilsaften: Stor succes med flere deltagere end, som havde meldt sig. HIF vil
forsøge at arrangere endnu en aften til næste år.
3. SAMF-BANKO: Hver forening sponsorerer 500 kr. til en fælles præmie i form af et elløbehjul. Alle foreninger skal finde frivillige, som kan hjælpe til selve eventet. Der skal
bruges hjælp til at flytte borde på plads og efter skal der ryddes op. Der skal også bruges
folk til at dele bankoplader ud og eventuelt nogle til at stå i kaffebar, mere information
følger. Simon og Emil er frivillige indtil videre.
4. Festudvalget på Historiestudiet:
Festudvalget på historiestudiet lader til at blive til noget. Formanden har efterspurgt et
møde med festudvalget for at starte et samarbejde især i forhold til aftaler med ”Gaden”
for at få aftaler med nogle barer og klubber. Indtil videre tager Simon og Ida tager med til
mødet, som finder sted hos Gitte fra festudvalget på mandag kl 18:00.
5. Henvendelser
a. Formats krav, medhensyn til referater:
Godkendelse af referart skal indføres og fremadrettet skal der altid stå hvem fra
bestyrelse, som er til stede.
6. Hjemmesiden
a. Emil er godt i gang med at lave hjemmesiden, men vi mangler dog stadig et billede
til forsiden. Mia vil være sparringspartner med Emil angående den sidste
udarbejdelse af hjemmesiden, samt betaling for hjemmesiden. Deadline for
hjemmesiden 18 dec. Kl 12:00 og udgivelse af hjemmesiden ved semesterstart i

februar.
7. Kommende arrangementer
a. Fokus på bedre ansvarsfordeling
i. Forslag à minimum 2 om hver opgave! Forslaget vedtaget, fremover skal
der altid være minimum 2 personer, som varetager arbejdsopgaver.
b. Foredrag. Der skal arrangeres et foredrag med Bo og Mogens i start-midt februar.
Mia og Emil vil tage kontakt med Bo og Mogens i den nærmeste fremtid og høre om
deres muligheder for at holde foredrag.
c. Afleveringshygge: d. 18 december skal der holdes afleveringshygge. Martin og
Magnus vil sørge for afleveringshygge, som formendeligt vil finde sted i det sociale
rum. Information skal sendes videre til Emil, som reklamerer for det.
8. Generalforsamlingen
a. Gennemgang af årsregnskab: Kasseren har lavet årsregnskabet og vores valgte
revisor fra sidste generalforsamling Steffen Elias Nielsen har sammen med
Formanden og Kasseren gennemgået og godkendt årsregnskabet.
b. Budget for næste år: Der afsættes 20.000kr. til den årlige sommerfest.
Der afsættes som udgangspunkt 10000kr. til hyttetur/større sociale arrangementer.
5000kr. afsættes til Sociale arrangementer.
5000kr. afsættes til faglige arrangementer HIF vil forsøge samarbejde med samfrådet angående en fælles hyttetur.
c. Hvem står for hvad?
i. Køb og afhentning af Pizza: Magnus bestiller pizza kl 12:00 til kl 17:00
ii. Køb af Sodavand: Ida, Christoffer.
iii. Køb af Øl og Krus: Simon
iv. Underholdning efterfølgende: Underholdning forgår i det Sociale rum, som
er blevet booket. Simon medbringer HIF Banner.
v. Reklame: Emil deler begivenheden i alle grupperne.
d. Hvem genopstiller?
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e. HUSK HIF KLISTERMÆRKER
9. AAU-valg
a. Hvem stiller op fra HIF: Simon: Stiller op til studievalg og institutrådet. Desuden vil
Simon forhøre sig med POLIS om mulighed for valgforbund.
Mia: Stiller op til studievalg
Martin: Stiller op til studievalg
b. Reklame: Emil sørger for reklame angående AAU-Valg.
10. Eventuelt
a. Skab skal tømmes på K1 og vil blive gjort inden generalforsamlingen.
b. Bank: HIF vil undersøge mulighederne for at få en bank, som giver os mulighed for
at overføre penge direkte fra mobilepay til en HIF-konto. Formanden kontakter
POLIS for at få assistance til oprettelsen af en bankaftale og vil derefter samarbejde
med Kasseren.
c. Samarbejde med fagforeninger: Formanden har forslået at indgå samarbejde med
en Fagforening. Formanden får mandat til at kontakte Akademikernes a-kasse og
Magistrene og høre hvad de kan tilbyde.
d. Fordeling af nøgler til lagerum: Simon, Magnus, Emil, Ida og Mia har modtaget
nøgler.

