
Dagsorden for HiF møde d. 22/4 2015 

Til stede: Maria, Thor, Louise, Emil, Rikke, Jonas B., Casper B.  

1. Velkommen (Thor) 

- Studieturen gik godt, og HiF gav en enkelt øl til hver deltager i byen, samt entré billet til en 

krypt (2525,42 kr. blev der brugt – dette var med intro bidrag)  

- Kaffeklub – hvor HiF gav kage (373,82 kr.) (desværre kom der ikke så mange for 4. semester)  

- Fastelavnsfesten var sjovt og hygget – HiF gav pynt og tønde (980,35 kr.)     

- Kommende hyttetur (hvor HiF også giver et bidrage)  

2. Kasserens beretning(Emil) 

- 3341,54 kr. står der pt på kontoen (+400 kr., som er på vej) 

- Pt mangler det muligvis 100 kr. i budgettet for et medlem som har betalt men som ikke kan ses.  

Thor forsøger at finde fejlen   

3. Medlemsansvarligs beretning (Maria) 

- 79 medlemmer (som har betalt) og 18 medlemmer (ikke betalt) 35 medl. som mangler mærker  

- Maria sender en mail til de medlemmer som ikke har betalt  

- Hyttetursrabat har givet 8 nye medlemmer  

4. Nyhedsbrev – fordeling af artikler (Thor) 

- Nyhedsbrevet: Godt arbejde og godt nyhedsbrev – det vil vi fortsætte med hvert kvartal  

- Titler til næste nyhedsbrev: Siden sidst (studietur - Emil), hyttetur, fastelavnsfest, sommerfest 

(Rikke), fodboldholdet, – fremtiden (alle de faglige ideer), samt studiestart.     

- Vis at ens medlemskab er blevet tjent ind.  

- Tages op til næstemøde (Louise)  

5. status på hyttetur, hvor mange tilmeldte? (Emil)? 

- Emil vender tilbage med et updatering   

- (50 har meldt sig til hyttetur) 45 medlemmer har benyttet sig af rabatten, men der er 5 som 

ikke har, og som ikke er medlem og har givet fuldpris.  

6. ansøgning om midler til fodbold+pumpe ( Emil) 

- Det støtter vi gerne  

- Emil vender tilbage med priser: HiF forslår to bold, så der altid er mulighed for bolde  

- HiF forslår sportsudstyr til Krog 1. (Emil finder priser)  Rund, kongespil, billige kegler, bat, 

ultimate.  + hænglås 

7. Sommerfesten – arbejdsopgaver, ideer mm. (Thor) 

- HiF har ikke den store opgave 

- Louise og Jonas hjælper med bar  

-  Forslag til ekstra underholdning – inden en uge  

8. Beretning fra praktikperioder (Louise) 

Få andre studerede, der har været i praktik til at berette om deres praktik og udlandsophold 

(netværk) 

- Fx, hvornår skal man søge, hvor kan jeg søge, hvordan søger jeg, kender jeg nogle som kender 

nogle  

- Erfaringsudveksling i det hele taget  

- Tænk i nye baner af faglige ang.  



- Måske oprette en studiecafe  (start gerne op i RUS-perioden)  

9. Studiestart – hvad skal Hifs rolle være, hvordan fanger vi de nye og giver dem en god studiestart? 

(Casper og Emil)  

- Strategien er stor fokus på sociale medie (ugens billede med gevinster) 

- I opstarten laves en HiF-aften (måske en spilleaften)  

- Visitkort fra HiF, med kontonr. Og oplysninger (Emil) 

- HiF-trøjer (Emil) 

- HiF giver frøns til den tutor som få meldt nye ind  

- Undersøg mulighed for at foreningen for sin egen mobilpay 

10. En fra hvert semester som administrator på Historiestudiets nye side (Thor) 

- Det støtter HiF  

- Emil vil gerne (og måske Dan), Thor finder en fra 6. sem.   

11. Behov for andre tiltag på de forskellige semestre, faglige eller sociale? (Dan, Emil, Casper, Thor) 

- Se ovenstående 

- Invitere gerne en gæsteforlæser, søg måske penge hos studentersamfundet   

12. Musik anlæg til studiet  

- Casper (Emil hjælper)   

 


