HiF bestyrelsesmøde den 13. juni 2016
Tilstede: Jacob, Thomas, Dagmar, Christian, Thor, Louise, Emil, Dan og Steffen
Afbud: Parmo
1: Velkomst
Is og kage til folket – Steffen byder velkommen og præsenterer Rasmus fra S’et, som deltager i dages
anledning.
2: Valg af referent
Louise, som altid
3: Godkendelse af dagorden
Godkendt.
Emil og Thor tilføjer punkt om sommerafslutning.
4: Studiemiljøundersøgelsen 2016 (Info, debat v. ønske).
Steffen siger det positivt, fint nok.
Rasmus mener at man må kunne trække tal ud specifikt for historiestudiet.

Der kan dog kommenteres på:
a. den tid der bruges på selve uni. Samf og hum halter bagefter tek/nat og sund
b. Fællesskab på studiet – Samf lægger lavest af alle
c. Underviserne udviser engagement – 89 % er enige → Lækkert
d. Studievejledning dækker behov – 23 % svarer at de ikke ved det → Skal der reklameres mere for
studievejlederen?
e. Videokonference i undervisningen – kun 43 % siger at det er godt. Rasmus tilføjer at der sker ting i
forhold til dette. Dette punkt er dog ikke så relevant ift. Historiestuderende.
Der fremsættes dog forslag om at der laves ”how-to” videoer, der kan præsentere basic-stuff i forhold til
studiet. Steffen foreslår at lave You Tube kanal.
EVt. lave noget samarbejde mellem forskellige studier, dette kunne være videoer som præsenterer moodle,
Digital Eksamen o.lign. som er ens for en række forskellige studier.
f. Gruppearbejdspladser – Steffen har været til møde med Robert og andre vigtige mennesker.
Studiemiljøundersøgelsen viser at der er efterspørgsel og at der sættes pris på miljøer lignende det der er
lavet på biblioteket. K3 er næste projekt, hvor gruppearbejdspladser er formålet. K1 er anden prioritet men
der skal nok ske noget.
På baggrund af undersøgelsen vil universitetet nu gøre forsøg på at forbedre arbejdspladserne på
universitetet. Sparring og tværfaglig vil man desuden forsøge at styrke. Universitetet synes også der skal

være mere plads til sociale aktiviteter – sportsarrangementer, fredagsbar, quiz, hyggeaftener osv.
→ skal vi i HiF finde på nogle faste ting såsom filmaften, som vi engang har haft?
Filmaften får lidt kritik mest pga. de forhold filmen ses i – der snakkes om at man kan flytte arrangementet
over i en biograf, hvor der er bedre forhold.
Christian foreslår Urmageren som snart får premiere.
Bliver det sværere at få en debat bagefter?? Det burde ikke være et problem med de små sale i biografen.
Evt. kan det foregå i biffen i Nordkraft, hvor det efterfølgende vil være muligt at benytte seminarrummene
til debat bagefter.
5: Digital eksamen (Info, debat v. ønske).
Nyt, nyt, nyt…
pointen med DE ?
- Lettere for de studerende at aflevere, da der ikke skal afleveres fysisk længere.
- Der skal være en form for anonymisering – censor og vejleder kan ikke se navn kun studienummer.
Vejleder og censor skal ikke anonymiseres, dette vil fjerne muligheden for feedback.
I forhold til implementering på His:
- Skal der en eksamensforside med?
- Skal der afleveres på både DE og projektbiblioteket? (Kun v. Bachelor og Specialer)
Skal der laves video af hvordan der uploades?
Det er ikke anvendelsen af siden der er et problem, det er et problem at man ikke ved hvilke dokumenter
det der uploades skal indeholde.
Dette tages op i studienævnet, hvor der tages beslutning om hvilke dokumenter der skal uploades.
6: Sommerfest anno 2016 (Info og debat).
Giv erfaringen videre til næste år:
Salg af drikkevarer? Alt med ´Mærk Bar’ Lav forventningsafstemning med Mærk Bar ang. oprydning. –
Steffen
Køb af mad? Og kantinen - Thor
Rengøring? – Thomas
Tilmeldinger – Louise
Musik/Band? – Emil
Steffen samler alle oplysninger i et dokument og konkluderer.
Susanne får en kopi af det endelige dokument – der gemmes desuden en kopi i HiF dropboxen.
7: Forårssemesteret 2016 og HiF.
7a: Hvad har HiF lavet (Info)
Foredrag:
- Bo Lidegaard
- Thomas Mandrup

Sociale:
- Hyttetur
- Sommerfest
- Historisk game-event og brætspil
Studiemiljø:
- Biblioteket på K1
- Forhandlinger ift. Bedre studiearbejdspladser på K3
Støtte:
- Økonomisk støtte til at opsøge kildemateriale – 1500 pr. semester pr. år, 100 kr. pr. ansøger
- Vi er godt tilfredse! Alt hvad vi laver er på tværs af semestrene. Alle semestre er repræsenteret i HiF
bestyrelsen.
7b: Opnåede vi, hvad vi ville (Info)
- Både ja og nej: enkelte arrangementer er ikke blevet til noget pga. tidspres. Disse arrangementer kan blive
afholdt i efteråret i stedet.
En semesterturnering i forbindelse med studiestart?
Vi opnåede det meste af det vi havde sat os for.
Emil: Vi har brugt for få penge…
7c: Hvad skal vi blive bedre til (Info og debat)
- At få nye medlemmer → flere fordele for medlemmer – brug flere penge på medlemmer
Idé: Ved oprettelse af medlemskab får man en eller flere vouchere til div. Ting.
Steffen vil prøve at se om vi kan få en aftale i hus med brætspilscafeen ”Dice’n’Drinks”
- Synliggørelse → Gratis kaffe indimellem, is til forelæsninger evt. til nye 1. semester studerende..
Mere gang i Facebook siden, der er selvfølgelig travlt med studier, men mere aktivitet er at foretrække.
Flere konkurrencer?
Lav strategi for kommende år.
Sjove historiske facts hver fredag på FB siden. Evt. ”hørt på AAU”.. Evt. Lav en fun-fact-bank, så der er til
flere fredage.
Ugens bog på håndbogsbiblioteket?
Vis hvad der sker på studiet
Pergamentet, nyhedsbrev også trykkes andre steder.
Skal nyhedsbrevet hænges op forskellige steder??
- HiF for sidefagsstuderende → De skal gøres opmærksomhed på at HiF også er for dem.. Dagmar kan være
talsperson..
8: Pant oppe i HiF-rummet (debat)
Panten skal afleveres – Thor ordner det..

9: Studiestart: Hvad gør vi (info og debat)
Det tages på et møde når vi kommer tættere på. Dagmar synes halskæderne var smarte.
10: Diverse
- Sommerafslutning? → Grill i Øster Anlæg for hele studiet. Onsdag den 29. juni ! Dagmar laver event. Bold
fra kl. 15 og Grill fra kl. 17.. HiF giver pøller, kartoffelsalat og øl.
- Lav fodboldturnering ala DJØF Cup, med Samf.. hvor et hold repræsenterer et studie..
NÆSTE MØDE OMKRING MIDTEN AF AUGUST, STEFFEN LAVER DOODLE.

