
Referat 19/2 kl 15.00 

Tilstede: Dan, Casper, Jonas, Thomas, Louise, Thor og Rikke 

Referat af Louise 

1. godkendelse af referat 

Referatet gennemgået og godkendt af samtlige.  

 

2. Status på nye poster (Kasserer, medlemsansvarlig, PR) 

Emil skal have adgang til konto, koster ca. 2-300 kr.  

Dan har fået administrator rettigheder til Facebook og adgang til Dropbox.  

Dem der vil have nye billeder kan sende til Dan, som laver oversigten over bestyrelsesmedlemmer.  

 

3. HiF støtte til arrangementer 

- Studietur (ansøgning forelægger) 

Det er enstemmigt blevet vedtaget at der støttes med 150,- pr. medlem. 50,- pr. medlem 

til introforelæsninger som går til diverse og 100,- pr. medlem til fællesspisning i Rom.  

Der gives kun støtte til de som er medlemmer af HiF.  

 

- Fastelavnsfest 

De sender formentlig ansøgning snarest. Ansøgningen vurderes på Facebook hvis ikke 

det passer med et møde. 

 

- Åbent hus 

Evt. en kasse slikkepinde med HiF logo klistret på. Rikke og Thomas finder på noget og 

giver melding på hvordan HiF skal være repræsenteret.  

 

- Kaffeklub 

Frivillige til at bager kage (Rikke, Louise, Casper, Thomas.) Thomas arrangerer selv..  

Vivian sponsorerer kaffe, ellers må HiF træde til.  

 

- Hyttetur 

Arrangørerne vender tilbage med antal deltagere. Vi venter med at aftale yderligere.  

  

- Sommerfest 

Vi taler om, at vi fra HiF skal melde os frivilligt til at hjælpe med at arrangere.. Vi taler 

med studienævnet og ser hvad der er behov for.  

 

4. Oprettelse af kalenderfor forårets arrangementer? 

Thor og Louise udarbejder nyhedsbrev, hvor nye arrangementer og tidligere arrangementer 

omtales. 

Overvej om der skal lægges faste datoer ind for visse begivenheder, såsom hyttetur, fastelavnsfest, 

juleafslutning o.lign.  



 

 

5. HiFs rolle i forbindelse med studiestarten? 

Punkt udskydes til vi kommer nærmere. 

 

6. Medlemsstatus (organisering, opfølgning mm.) 

72 betalende medlemmer – 20 har tilkendegivet at de gerne vil være medlem, men har endnu ikke 

betalt. Der skal sendes en mail ud til dem der endnu ikke har betalt. Der skal sendes 

medlemsbekræftelse ud til de medlemmer som endnu ikke har modtaget, men som har betalt.  

 

7. Kan vi lave en mere aktiv profil for HiF på studie via sociale medier? 

Dagsorden lægges på Facebook.  

”livet på historiestudiet” billeder fra studerende og små korte tekster. 

Instagram – et hashtag til os eller en bruger? 

skal der være redaktør på? eller skal folk slå direkte op selv? 

læg hovederne i blød til næste gang. HiF skal stå for det!  

 

8. Næste møde 

 

 


