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HiF-møde 26.08.2016 

Tilstede:  

- Steffen  

- Dagmar  

- Christian  

- Jacob  

- Dan 

Da vi er fem til stede, er bestyrelsen beslutningsdygtig.  

 

1: Velkomst  

- Ved Steffen. Kort introduktion til dagsorden og mødets emner  

2: Valg af dirigent og referent  

- Dirigent: Steffen  

- Referent: Dan  

- Dagsorden rettet under mødet:  

o Punkt 8a, 8b, 8c er lagt under punkt 8 

o Der tilføjes punktet: Demonstration mod nedskæringer (nyt punkt 9)  

3: Oplæg fra formanden om det kommende semester (status) 

- Det gik godt sidste år. Historisk valg ved sidste valg – vi skal holde denne fremgang.  

o Der skal være flere arrangementer og mere sociale events  

- Der kommer et HiF-medlem med i Kunstudvalget på AAU  

- Ang. kunst og arbejdsvilkår på K3 og K1: Der er blevet bedt om et nyt forslag til hvordan det 

skal indrettes, da de ikke er optimale  

- Der skal ske noget med K1, men det sker først når K3 er ordnet  

4: Flytning af AAU-Valg? (status) 

- Teknat skal deles i to – usikkerhed om hvor studienævnene hører til, derfor blev der fra 

ledelsen et ønske om at flytte valget. Studentersamfundet har gjort ledelsen opmærksom på at 

det ikke er lovligt at flytte valget i henhold til universitetes vedtægter.  

- Der afventes derfor status.  

- Hvis Studentersamfundet ønsker støtte fra os, er vi i udgangspunktet klar på at støtte, men der 

bliver sendt en høring ud om vi alle kan støtte op.  

5: Hvad er vores rolle til studiestart? (diskussion) 

- Steffen: Vil gerne mere ind til sidefagsstuderende – det støttes der op om  

- 91 studerende til studiestart  

- Interessen for HiF skal vækkes  

- Generalforsamling i oktober – vi vil gerne have samme eller større opbakning end sidste år  

- Valgkampagne  

o Spilledag (evt. Dice’n’drinks)  
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- OPLYSE OM OS SELV OG VORES ROLLE PÅ HISTORIESTUDIET  

o Supplerer det faglige og det sociale  

o Til de nye  

o En velkomstmail omkring hvad HiF er og evt. en kalender for kommende 

arrangementer?  

6: Hvad støtter vi med til studiestart? (diskussion) 

- Halskæder til den første dag, evt. også under studiestarten – vi støtter med 100kr.  

6a: Øl og sodavand til meet n' greet d. 15. (hvem står for det)? 

- Meet’n’greet: Hygge-fyraftensøl med studerende og VIP’er  

o Alle HiF medlemmer og især bestyrelsen opfordres til at være med  

- HiF har en række spil – HiF stiller det til rådighed  

- Jacob, Steffen, Christian hjælpere på dagen  

6b: RUS-TUR 

- Konkurrence sidste år – det fungerede godt, så det gør vi igen  

- Oplæg – det gør vi igen, men det må gerne være kortere (5 min.)  

- Musikanlæg lånt ud til det  

- Vi gentager sidsteårs succes bred benævnt  

6c: Andre?  

- Vi tænker videre til næste gang  

7: Vi skal lave aktiviteter for medlemmer. Gratis entre Brætspilscafe? (koster 20'er pr. mand) 

- Steffen forsøger at lave en aftale med Dice’n’Drinks hvor det bliver gratis for HiF-medlemmer at 

komme ind – en gang om måneden. Steffen vil gerne være ansvarlig kontaktperson.  

- Lave arrangementer dernede?   

- Hvis det kommer til at koste noget, må HiF tage det til overvejelse  

8: Hvilke arrangementer skal vi holde? 

- Kalender for arrangementer:  

o Fælleshygge (se også punkt 7)  

▪ HiF-Lan  

▪ Sportsturnering (Sport24 vil nok gerne give en præmie)  

▪ Fest kun for HiF-medlemmer? Gerne med tema (evt. sidst i oktober)  

o Foredrag 

▪ Forsvarsakademiet  

• Niels Bo Poulsen – ”Vietnamkrigen”  

• Morten Møller - ”Elen og Adam” 

▪ Dan – ”Islamisk Stat”  

▪ Egne professorer – egne bøger  

▪ Ældre historie 

▪ Fællesoplæg inkl. diskussion mellem to forelæsere: Korstog? Iben og Torben?  
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9: Nyt dagsordenpunkt: Demonstration mod nedskæringer.   

Der spares 2% på uddannelser det næste år. Der kommer en demonstration den 13. oktober. 

Der er mulighed for at hjælpe med at organisere og generelt deltage. Dem der deltager pt.:  

o Steffen  

o Jacob  

o Dagmar  

o Christian  

o (Dan, sidder med fra Studentersamfundet) 

10: Eventuelt? 

- Punkt 5 skal tages op til næste møde  

- Punkt 6 (og specielt 6a) må gerne tænkes mere over til næste møde  

- Punkt 8 skal tages med til næste møde  

- YouTube videoer til valget? – Der er meget arbejde i det, det bliver gjort hvis der er overskud til 

det  

- Dan: Format for dagsorden – en kort og en uddybet dagsorden  

o Ja hvis muligt   


