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1. Velkommen til
•

Formand Simon byder de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og siger tak for en
god generalforsamling.

2. Valg af Næstformand
•

Martin og Magnus melder sig

•

5 stemmer på Magnus og 2 på Martin

3. Valg af Kasserer
•

Mia melder sig

•

Enstemmigt vedtaget

4. Valg af Sekretær
•

Malene melder sig

•

Enstemmigt vedtaget

5. Valg af Medlemsansvarlig
•

Klistermærker → man kan stadig få en øl, det skal bare være inden kl. 00

•

Mails fra medlemmer svarer den medlemsansvarlige på

•

Emil stiller op som medlemsansvarlig

•

Enstemmigt vedtaget

6. Valg af Pr. Ansvarlig
•

Bestyrelsen diskuterede vigtigheden af at have en pr-ansvarlig der formidler Historisk
Forenings arrangementer videre

•

Emil stiller op som pr-ansvarlig – enstemmigt vedtaget

•

Malene kommer op med den idé at bruge instagram kontoen AAU-Studieliv til at
reklamere for HiF

•

Malene melder sig til at stå for Historisk Forenings instagram

7. Planlægning af kommende events
7.1 Foredrag med Poul Duedahl
•

Bestyrelsen diskuterede hvordan vi kan komme ud med vores arrangementer

•

Vi skal ud til semestrene personligt og tale om foredraget

•

Efter efterårsferien vil Magnus tale om arrangementet på Modul 8, Martin vil gøre det
samme på Modul 9a.

•

Malene og Magnus vil tale om arrangementet på Modul 9b dagen inden foredraget.

•

Malene vil tale om arrangementet til 1. semester

7.2 Idéer til kommende events
•

Pubcrawl i november hvor Historisk Forening sponsorerer shots
o Dato forslag: 30. november
o Magnus og Martin melder sig som tovholdere

•

Afleveringshygge
o Æbleskiver og sodavand
o Vi finder tovholdere i november

•

Foredrag med Torben om Dannebrog i februar

•

Hyttetur
o Forslag til datoer: D. 29-31 marts eller 5. til 7. april
o Simon, Magnus og Emil melder sig som tovholdere
o Målsætning: inden vi går på juleferie, skal der være en begivenhed ude
o Målsætning: Der skal være minimum 30 tilmeldelser for at vi kan afholde
hytteturen

7.3 Fordeling af arbejdsopgaver
8. Det kommende valg
•

D. 31. oktober er sidste frist for at stille op til de forskellige nævn og råd

•

Bestyrelsen skal have fundet folk som vil stille op

•

Simon, Mia og Malene vil gerne stille op til studienævnet

9. Eventuelt
•

Flaskepant skal være på den kvittering der bliver sendt ind til HiF og så skal det
endelige beløb føres ind i regnskabet som udgift

