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Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde d. 24-10-2019
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Velkommen til
Valg af Sekretær. Christoffer er valgt.
Valg af Næstformand. Magnus er valgt.
Valg af Kasserer. Mia er valgt
Valg af Medlemsansvarlig. Martin er valgt.
Valg af Pr. Ansvarlig. Emil er valgt.
Mail ansvarlig. Ida er valgt.
Idéer til kommende events
a. Festudvalget. Simon og Ida har været til møde med festudvalget.
Fremover vil Simon, Ida, Magnus og Christoffer indgå i dialog med
festudvalget.
i. Julefrokost: Festudvalget har fremlagt et forslag om afholdelse af
julefrokost i november. HiF vil foreslå at afholde julefrokost i Det
Sociale Rum med bestilling af mad fra et Catering-firma som
POLIS har anbefalet. HiF vil desuden foreslå festudvalget at holde
arrangementet sent i november, så tidsfristen bliver længere.
ii. Hyttetur: Festudvalget har givet udtryk for at de ønsker at
hyttetur bliver en realitet og at datoen skal fastsættes til
begyndelsen af marts (d.6). HiF er enige om at afholdesen af en

hyttetur ville være godt, men grundet tidligere erfaring med lavt
deltagertal stilles der forventer til at der minimum skal være 30
deltagere for at turen kan afholdes. HiF vil også fremlægge
muligheden for at afholde hyttetur sammen med POLIS for at
dele udgifterne og undgå større økonomiske tab, såfremt turen
ikke skulle blive en succes.
b. Foredrag: Mia og Emil er tovholdere for foredrag.
9. Fordeling af arbejdsopgaver: Ida tager kontakt til festudvalget. Emil sørger for
reklame til valg.
10.Det kommende valg
a. Hvem vil gerne opstilles og til hvad?
b. Studienævn Simon, Mia, Ida og Martin (suppleant) i nævnte
rækkefølge.
c. Institutråd. Opstiller Simon. Magnus og Tommy opstiller også, såfremt
POLIS ikke ønsker at indgå i et valgforbund.
11.Eventuelt
a. Aftale med studenterbolaget: HiF vil få en aftale med studenterbolaget
med henblik på at skaffe alkohol til DSR.
b. Næste møde. Næste møde vil blive afholdt torsdag d. 7 november kl 16,
hos Martin Kayerødsgade nr. 9, 1tv.
12. Forrige referat: Bestyrelsen har godkendt forrige mødes referat.

