Dagsorden møde den 20/9 kl. 13.00-15.00
1. Generalforsamling – indkaldelse
Thor Har udarbejdet forslag, som snarest muligst skal sendes ud.
Thor sørger for at bestille pizza og vurderer hvormange der skal bestilles. Derudover skal der købes
øl og vand. Thor+resten er ansvarlig. Thomas vender tilbage med muligt tysklandskøb.
Takkegaver til Tutorerne gives på generalforsamling, Thor og Co køber ind, sammen med øl og
vand.
Book lokale til min. 70 personer.
2. Kandidater til bestyrelsen
”Forslag til bestyrelsesmedlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thor
Louise
Emil
Thomas
Dan
Casper Brogaard
Steffen Elias
Jakob Patrik Poulsen 1. semester
Andreas Parmo
Søren Olsen 3. Semester
Anders Rydal

3. Regnskab afsluttes (Emil)
Emil og Thomas udarbejder og gokender regnskab, samt laver PP til fremlæggelse. Derudover laver
Emil PP til året der gik.
4. Hvervning af nye medlemmer fra 1. semester, rustur, etc.
Thor tager med på hyttetur om lørdagen og fortæller om Hif:
HiF skal ud i klassen til 1. semester og få dem til at melde sig ind. Tilmeldingsseddel sendes rundt.
Mobilpay benyttes ( Thors nummer). Rikke har ansvaret for koordinering
K3 Lokale 4.110 den 5/10 kl. 8.00 Thor, Rikke og Louise fortæller 1. semester.
5. Valg 2015
Hif Bestyrelse stiller kandidater op til valget.
Strategi: stil så mange personer op som muligt.
Rundt til forelæsninger og opfordre de studerende til at stemme.
Hif Møde den 19. oktober. For den nye bestyrelse. Her findes kandidater.
Jakob Patrik Poulsen 1. semester er mulig kandidater

6. Status på foredrag (Jonas)
Mulig aftale med Bo Lidegaard. Det koster 15.000 + transport. Studentersamfundet er en mulig
samarbejdspartner.
Niels Bo Poulsen er en mulighed i efteråret i forbindelse med udgivelsen af hans bog vaffen SS. Han
vil gøre det gratis, men vil gerne have dækket rejseudgifter og evt. hotel værelse.
Jonas booker Niels Bo Poulsen
Jonas kontakter Bo Lidegaard at lave en konkret aftale og få detaljer på plads med dato, længde af
foredrag etc.
7. Medlemsstatus (Maria)
Vi er ca. 80 medlemmer. Målsætningen er at få 40 medlemmer blandt de nye studerende.
8. Filmaften, studietur etc.
PÅ generalforsmalingen reklamerer vi for festudvalget, hvor Caroline, Niels og Laura er tilstede og
holder hvervemøde. Emil står for kontakten.
Studietursudvalg nedsættes: Thor, Louise og Emil.
9. Eventuelt
Fremadrettet vil det være i orden, at foreningen giver kaffe og kage ved bestyrelsesmøde, men det
understreges, at det foregår med måde.
Louise: Kompetancekursus: Louise tager ordet og opforderer til at alle deler deres erfaringer på
Historiestudiets Facebookgruppen

