Bestyrelsesmøde 13/11 2017 kl 10
Tilstedeværende: Christian, Jens, Mia, Parmo, Simon, Dagmar
Referent: Dagmar
1. Støtte til projekt (mail fra Johannes)
Bogkøb til projekter. Vi vil gerne vurdere om det er nødvendigt at støtte - såfremt det er en
tilpas svært tilgængelig bog.
HiF kan købe bogen, få den ført ind på Håndbogsbibioteket, og de studerende kan så bruge
den derfra.
Hvis den ikke bliver dømt som Håndbogsbiblioteks-værdig, vil vi vurdere om vi vil støtte med
30% af beløbet, op til 150kr.
2. Oprydning af Dropbox
Der er blevet ryddet op, der er kommet mere system i det.
3. Foredrag med katastrofehistoriker Rasmus Dahlberg
Simon har haft kontakt. De gør det gratis, men vi skal betale for overnatning og sandsynligvis
transport. Så vil de promovere for deres plads til en studiepraktikant. Simon kører videre
med arrangeringen, men beder om hjælp når han får brug for det
4. Foredrag med Duedahl hvornår?
Simon og Mia ser ham dagen efter mødet, fastlægge dato i løbet af det første par uger af
december og booker lokaler. Simons kæreste bager (måske) kage, sodavand kommer fra
lageret.
5. Kommende arrangementer og fordeling af ansvar
a. Historie Slam
Parmo er tovholder. Starten af februar - den 15/2 2018 (tilmelding ca en uge før)
Gider folk egentlig? Promover det som et socialt arrangement! Smertegrænse på 4-5
præsentationer. Stikke føler ud i semestergrupperne (Andreas laver en skabelon til
deling). Afholdes på Studenterhuset. Præmier til den bedste
I første omgang skal vi høre om generel interesse, derefter om de vil lave oplæg.
Dagmar laver KORT opslag, Parmo deler i grupperne senest torsdag.
b. Studietur
Christian, Jens, Parmo, Simon - laver facebookchat
Høre forelæserne hvor de kan lave noget til byerne (Prag, Budapest, Berlin, London,
whatever) - Torben, måske Lars, Carsten, Will? 21-24 marts!
c. Hyttetur
Parmo og Simon står for kontakt til festudvalget.
d. Afleveringshygge
Dagmar er tovholder
21 december - æbleskiver, syltetøj, flormelis.
e. Andre?
Simon kommer med forslag om filmaften. Midt i januar? En fredag aften. 19. Januar
19-22. Lokale på Create - tættere på byen. Simon står for lokalebooking. Vi udvælger
nogle film, der kommer en afstemning i en begivenhed (Christian).
6. Strategi for valgkampagne
a. Facebook
Deler først i ugen op til valget (billede fra op fra oplæg hos 3.sem)

b. Kort oplæg i klasserne
3. Semester, 23/11 kl 9-11 (Christian og Parmo)
c. Stand i kantinen
Den 28/11 kl 12-12:30 - Christian, Simon og Parmo stiller op i kantinen med to
kander kaffe
7. Nominering af kandidat til årets underviser på SAMF
a. Hvad kan HiF gøre?
Parmo laver afstemning for de studerende, og udvælger så den mest populære
underviser og sender det videre
b. Spredning af budskabet
Læs 7a.
8. Eventuelt.
Tilføjelse af Mia til mail - det kommer

