Dagsorden for HiF møde d. 19/8 2019
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
2. Velkommen tilbage fra ferien
3. Informationer
a. Historiestudiet er flyttet hvad betyder det for HiF?
i. Lokaler: Historiestudiet flytter til Fibigerstræde 1 hvor undervisere vil være,
forelæsning kommer dog til at finde sted andre steder for Bachelor
studerende grundet administrative fejl fra AAU’s side. CGS er opløst.
Historie er flyttet til institut for statskundskab. HIF formand er blevet
repræsentant i instituttet.
ii. Opbevaring: Socialt rum på Fibigerstræde vil blive gjort tilgængelig for
Historiestudiet, som skal deles. Lokalet kan eventuelt bruges til mødelokale
for HIF, men også opbevaring og sociale arrangementer. HIF vil diskutere
mulighederne for samarbejde blandt andet i forbindelse med fredagsbar og
en generel fælles løsning med opbevaring.
iii. Nye omgivelser og muligheder: Tidligt møde i september for at finde ud af
mulighederne for at lave et event, som informere folk om forandringer og
mulighederne ved dette.
b. HiF’s nye hjemmeside: Der er bestilt et nøglekort med adgang til
medarbejdersignatur, som skulle komme inden studiestart. Møde angående
hjemmeside aftalt d. 27 august kl. 14 hos Emil.
4. Studiestart
a. HiF’s tilstedeværelse på første dagen for de nye studerende: HIF, Tendens og
Pastcast introducerer sig selv til de nye elever d. 2 september kl 12:30 på AUB
b. Kaffe med HIF: Give gamle (og nye) elever mulighed for at foreslå nogle
arrangementer som de godt kunne tænke sig.
c. HiF tilstede ved de forskellige arrangementer: Formanden har været i kontakt med
koordinatoren og fået datoer for arrangementer. HiF håber på at kunne have en

tilstedeværelse til alle arrangementer og afholde diverse konkurrencer, præmier
mm. HiF medbringer chips og sodavand til ”Meet and Greet”.
d. HiF arrangement på Dice’n Drinks sammen med koordinatorerne hvor vi inviterer
alle historiestuderende: Fælles arrangement, som kommer til at ligge i RusPerioden. I den forbindelse skal HiF have promoveret eventet.
e. Formidling af information til nye og eksisterende studerende, angående
forandringer på historiestudiet
5. Støtte
a. Støtte til koordinatorteamet: HiF støtter koordinatorteamet som altid, såfremt de
tager kontakt til HiF og anmoder om støtte, gerne inden indkøbet er gjort, således
at HiF er informeret om det konkrete beløb.
b. Ansøgning om støtte til en udflugtstur fra Maria Simonsen: Vi støtter med 100 kr pr.
deltager (2500 med 25 deltagere) som det er kutymen, men er villige til at støtte
med op til 3000 kr.
6. Kom-Samf
a. Hvordan skrider banko eventet frem?: Eventet er godt i gang og der skal snart
reklameres for det. HiF skal i den forbindelse sørge for at videregive information til
historiestudiet.
b. Forslag fra kom-samf om en fælles kom-samf fest for alle samf studerende d. 26.
oktober som et tiltag der skal møde det nye samf og som mulighed for at
studerende kan lære hinanden at kende på tværs af studierne: POLIS har lagt et
forslag ud til arrangementet og eventuelle udgifter og indtægter. HiF er blevet
enige om at gå videre og støtte arrangementet.
7. Eventuelt
a. Kommende arrangementer: Nye foredrag. HiF vil spørge Bo om muligheden for at
holde et foredrag for historiestudiet om hans nye bog i slut oktober- start
november. HiF vil desuden høre Lars om muligheden for at holde et foredrag til
næste semester.
b. Indstilling til årets underviser: Mia og Simon går videre med dette og laver
spørgeskema til historiestudiet, igennem studienævnet.

c. Næste HiF-møde:

