HiF bestyrelsesmøde d. 24/4 kl 14:30
Tilstedeværende: Mia, Andreas, Jens, Simon, Martin, Dagmar.
Referent: Dagmar

1. Evaluering på foråret à Hvad virkede og hvad virkede ikke?
a. Foredrag med Johan
Kæmpe succes. Over 50 deltagende
• Planlægning
God planlægning. Rigtig god dato, lige efter forelæsning. Sjov konkurrence, god ide
med køb af bøger til arrangementet. Kage får plus. Vand til alle arrangementer!
• Reklamering
Ud i god tid. Godt struktureret. Godt tidspunkt (17-19)
b. Hyttetur
Ikke så mange deltagere, men fin tur. Ikke
• Planlægning
Der lå et andet arrangement, der tog nogle. Hvis der ikke er nok tilmeldte, vil det
blive aflyst. Sætte et minimum på deltagere.
Start planlægning lige efter generalforsamling!
Starten af april? Undgå eksamener deromkring. Dårligt vejr kan overleves. Påske?
Søge hjælp til at arrangere turen til generalforsamlingen, frivillige medlemmer, hvis
festudvalget ikke overlever.
• Reklamering
Forsinkelser pga tvivl om leje. Tidligere/bedre reklame. Festudvalget sad med det
for længe.
• Budget
Smertegrænse ved 20.
HiF giver hyttelejen + støtte per medlem.
Søg penge ved Studentersamfundet.
c. Filmaftenen virkede ikke
• For sen reklame, dårligt tidspunkt
d. Lave guidelines for hvordan et arrangement skal reklameres og planlægges
• Huske at se efter hvornår der er undervisning (faglig tæt på, sociale rundt om)
• Filmaftener måske bedre 1 måned før aflevering af projekt (slå hjernen fra)
• Minimumsgrænser på hvornår datoer og sådan skal meldes ud
• Lave checklister!
2. Hvad sker der på historiestudiet for tiden?
a. Studienævnsmøde
• Speciale problemer
Perioden er kraftigt forkortet, men der er ikke ændret i kravene mht sideomfang.
Der er styr på det.

b. Pastcast
• Første podcast på historiestudiet nogensinde
Rigtig fedt for studiet. God respons.
Dog svært ved at finde folk der vil snakke
Koordination med Tendens for ikke at clashe. Lige hør ad omkring datoer.
c. Tendens
• Nyheder?
Tendens vil gerne have deres egen hjemmeside – HiF-støttet?
Udgivelser går okay, hver anden uge.
• Turen vi ville støtte til KBH
DROPPET
• Skal det gøres til officielt tidsskrift (ISSN-nummer)?
Kan det gøres både officielt og uofficielt?
3. Hvordan kan vi gøre HiF bedre?
a. Tættere samarbejde med studentersamfundet
• Mulighed for at bliver inviteret til arrangementer de afholder som er relevante for
vores studie.
Gøre opmærksom på os selv.
Gæsteforlæsninger – flere tilhørerer
• KOM-SAMF-BAR (Beerpong-tunering)
Samfundsfaglig fakultet – vi er jo med i det samfundsfaglige fakultet!
Udbrede det sociale. Det er lidt træls ikke at blive inviteret til sådan noget.
• Tale med REKOM om at få en indført tidligere aftale?
Forespørge om hvad der er sket.
b. Struktur
• Checklister til arrangementer
4. Planlægning af sommerfesten
a. Fastsættelse af dato
Den 31. er bedre – vedtaget enstemmigt
b. Bestilling af mad
Tilbud fra kantinen (plejer at være rigtig fint)
Simon
c. Bestilling af lokale
Simon
d. Aftale med Mærkbar (servering af alkohol)
Hvad skal de have med? Vi hæfter for vinen.
Parmo tager den.
e. Underholdning.
Beerpongbord! Musikanlæg. Band?
f. Indkøb af velkomstdrinks.
Dagmar.
g. Oprydning
Giv en taxa. Find nogle frivillige og giv noget for det.

h. Evt.
SERVIETTER
Rød løbet
5. Eventuelt
Parmo skal gå.

