
Dagsorden for HiF møde den 24/11 kl 12.00 på stadsarkivet 

1. Valg – hvad gik godt og hvilke erfaringer skal vi huske til næste års valg 

- Mere reklame til om og for kandidaterne. Stil flere kandidater op til SR og AR, så vi bedre kan 

samle stemmer og prioriter listen. Næste år skal vi have nogle bedre budskaber, som måske 

kan skaffe stemmer fra hele fakultetet. Valgmødet var godt og skal gøres endnu bedre næste 

år. Tag tidligere ud i undervisningen og fortælle dem om valget.   

2. status på medlemmer  

- 79 medlemmer (dog har ikke alle betalt) De ikke-betalende medlemmer skal have en mail om 

at de skal huske at betale.   

3. status på økonomi 

- 5800 står der på kontoen (det vil sige: 61 betalende medlemmer)   

- Vi brugte ca. 853 kr. for vores vores øl og shot bidrag til julefrokosten  

4. Fredagens julefrokost 

- 33 brugte HiF’s tilbud 

5. Samarbejde med DJØF 

- Overvejende positive – vi vil gerne have et møde  

6. Samarbejde med Akademikernes a-kasse 

- Stadig i overvejelse – venter på svar 

7. Godkendelse af mail ang. Ekstraordinær generalforsamling (Louise, Rikke og Maria) 

- Mailen godkendes, Thor laver sidste retning og sender til Vivian (+ tilladelse til brug af krogst. 1) 

Jonas opretter begivenheden med tekst og billede.  

8. Udarbejdelse af hjemmeside? 

- Måske  

9. Juleafslutning 

- Budget: ca. 20 kr pr medlem - ansvarlige Rikke, Thor, Louise og Maria.  

10. Støtte til studietur på historiestudiet 

- Lav en ansøgning og så vil vi overveje det (og kun til medlemmer)  

11. Forslag til hvordan vi henter flere medlemmer 

- Vi skal have handling bag ordnerne. Vi skal i samarbejde med aktivitetsudvalget udarbejde en 

oversigt over ang. som de studerende kan glæde sig til i løbet af semesteret. Dette skal laves i 

jan og var klar til semester start i feb.     

 

 


