Tilstedeværende: Simon, Christian, Steffen, Dagmar.

Dagsorden:
1: Studiestartsperioden - Hvordan gik det? (Steffen)
Konkurrencen har virket på tilmeldingerne, specielt for 1. semester
Synlighed MARKANT forbedret - banner virker umådeligt godt
Velkommen-tilbage-kaffe var succes med bannere
Kæmpe success generelt
Det eneste minus er at der mangler nogle ting fra rummet (kongespil, baskebold og lignende)
^vi har dog fået fat i erstatning
2: AAU-valg - Vi skal i gang med at finde kandidater til at stille op for os (fælles)
Valgforbund med Studentersamfundet opretholdes, da de også er apolitiske
Opslag på facebook - bed om at tage kontakt til os
Snakke om det til generalforsamlingen
Lave et event hvor man står og modtager opstillinger?
3: Studienævnsmøde (Simon)
Initiativ til at gøre historiestudiet mere spændende
Arrangement med dommerpanel til at bedømme det bedste projekt - invitere jounalister
Gøre det sjovt og spændende
Samarbejde mellem Bo og HiF
Men vil nogle vil deltage/stille op?
Hvad er successkriteriet?
“Historie-slam” - formidlingsøvelse?
HiF’s rolle: Har folk lyst?
Meget forarbejde!!
Bibeholde lidt faglighed
Fremlæg dit projekt på DIN måde - formidling i fokus
Skidegod ide! Når man er opmærksom på problematikkerne
Podcast? 30-45min udsendelser om historie af studerende - historie præsenteres, derefter
metodisk gennemgang. Vær opmærksom på hvilke spørgsmål der bliver stillet
Der kommer snart en opdatering af hjemmesider mht hvad man kan med uddannelsen.
4: Regnskab: Hvordan går det? (Dagmar)
Lav en budgettering til søgningspulje (arrangementer og projekt)
(transport med bil udregnes efter statens kilometerpenge)
Mappe på moodle til indmelding og søgeskema? Snak med Studienævnet (susanne kan
sætte det på dagsordenen)
Ønske om at holde en buffer på bundlinjen (50.000)?
Pengene skal ud til medlemmerne
Forsøg med budget:
Sommerfest: 15.000
Hyttetur: 15.000
Arrangementer: 5000
Projektarbejde: 5000
5: Generalforsamling - planlægning (alle)

Invitere folk på facebook!
Steffen står for pizza
Simon køber sodavand og øl (2 kasser af hver) og småkager
Christian brygger kaffe
Dagmar laver budget + gennemgang af regnskab
6: Eventuelt
Fremtidige arrangementer:
Poul Duedahl
Lars Andersen
Nogen udefra (nordisk historikermøde har en dejlig liste!)

