Referat d. 18/8 2015 kl. 14-16 hos Casper
1. Formandens beretning
- Nyt semester:
o problem da mange er i praktik.
- Mangler nyhedsbrev fra før sommeren. Maria % indlæg. Kan godt bruge det vi har lavet,
klar inden studiestart
- Studienævnsmøde: ændre studieordning
• Studenterintruktører, metode
• Studiecafé/lektiecafe – studiemiljø
2. Status på økonomi (Emil)
o Ej til stede, sygeeksamen.
o Cirka 29.000 på kontoen.
3. Dato for udarbejdelse af regnskab?
o Emil, ej til stede. Thomas, revisor er tilstedeværende.
o Emil og Thomas finder en dato.
o Forelæg og godkendt af revisor inden generalforsamling.
4. Dato for generalforsamling, samt planlægning af arrangement.
- Skal ligge i oktober.
- Lægges inden valget (sidst i november)
- Lægges optimalt for at trække 1. semester med.
- 8. oktober, måske den 16.
- Pizza til de fremmødte.

5. Find kandidater til HiF bestyrelse (Alle)
- Alle poster er op for grabs.
- Jonas vil ikke genopstille.
- 9. semester overvejer ikke at genopstille - vil lade de yngre kræfter kommer til.
-

6. Beretninger fra praktikperioder (Louise kan lave udkast i Københavnstrup?)
- Dem der har og skal i praktik kan finde informationer om praktiksteder på HIF’s facebook
steder. En erfaringsdatabase.
- Louise kommer med et udspil.

7. Musikanlæg (Casper)
- Forsøger at købe inden studiestart.

-

-

http://www.elgiganten.dk/product/tv-radio/mikroanlag-og-ministereoanlag/NTRX500/philips-mini-hi-fi-systemntrx500?scid=PRICECOMP_PRICERUNNERDK
Udformes en kontrakt, ansvar og erstatning.

8. Slogankonkurrence (Rikke)
- ”fordi fortiden er fremtiden”
- Visitkort med slogan Kontoinformationer, Mail – (Emil), Dan.
9. Studiestart – Hvad er planlagt?
- 22. september – Spildag. Rikke – informere om tidspunkt.
o Kommer med slik, chips, sodavand.
- 1. september – Dan, Studiestart.
- Trøjetryk på tutortrøjer, Dan, Casper.
- #HIFAAU #HISAAU
- HIF gruppen laves om til en ”Page”, med #HIFAAU,. Thor
10. Studiestart – HiFs Rolle
- Hyttetur
- Spildag
- 1. september
- Tømmermandpakke til tutor x15 (chips, sodavand og vand)
11. Arrangementer i Efteråret – en kalender
- Juleafslutning.
- Historiske film, en gang om måneden, start oktober, uge to i oktober, tirsdag.
- Spil og Lan arrangementer. Pop-up events.
- Et fagligt oplæg. ”det store oplæg”,- Jonas undersøger.
12. Nyhedsbrev?
- Mangler fra Maria.
- Hvem er de tre repræsentanter?
- Kalender
- Thor skriver det sidste afsnit, Dan er layout, Vivian uploader det.
13. Næste møde
- Torsdag d. 27. august.
- Overståendende punkter ønskes færdiggjort til d. 27. august.
14. andet:
- en admin på HIF FB-siden for hver semester til opslag.

