
Referat af møde d. 27/8 2015 kl. 9.30-11.30 på K1 

Tilstede: Thor, Louise, Rikke, Thomas, Dan og Jonas(på Skype)  

1. Nyhedsbrev klar til udsendelse (Thor og Dan)  

• Thor har skrevet tre små afsnit, som er sat ind i det nye  

• Det skal læses igennem – Jonas og Louise  

• Vivian skal sende det du 2. september  

2. Beretninger fra praktikperioder og udenlandsophold (Louise) 

• Der er skrevet en mail(skal deles på Facebook), hvor der bliver lagt op til at man giver lidt 

hjælpende informationer / vidensdeling fx om hvilke forberedelser man kan gøre op til 

praktikken 

• De må selv om de vil sende det til os, så vi lægger det op, eller lægge det op på 

Historiestudiets facebookside  

3. Musikanlæg (Casper og Thor) 

• Der er bestilt et til 3000kr.  

• Det kommer den 10. september  

4. Udkast til kontrakt og retningslinjer for brug og lån af musikanlæg (Rikke?) 

• Der er sendt en skabelon til Thor  

• Den er blevet diskuteret og rettet til til mødet 

• Der bliver et depositum på 500kr. for ikke-medlemmer og 0kr. for medlemmer  

5. Visitkort (Dan) 

• Det er godkendt  

• Der er oprettet en bruger på Vistaprint.dk  

Brugernavn: historiskforening@gmail.com  

Password: historiskforening 

6. Update på studiestart, hvad er købt etc. (Emil og Casper) 

• Trøjetryk – ikke sikkert at det kan lade sig gøre i år, men næste år  

7. Status på HiFs deltagelse i studiestart.  

• Introtalk 1. september  

• Deltagelse i hyttetur (skal lige planlægges nærmere)  

• (Goodiebags til tutorer)  

8. Ansvarfordeling for arrangementer i efteråret 

• Juleafslutning  

• Historiske Film  - vi forhører festudvalget  

• Spildag  

• LAN  

• Fagligt oplæg – Høre vores forelæsere om de vil og om de har nogle kontakter – muligvis Bo 

Lidegaard (Jonas og Thor)  

9. Møde med studentersamfundet den 25/8 (Thor) 

• De ville høre om Historisk Forening kunne tænke sig at samarbejde  

• Fagudvalg fra de forskellige studier – tværpolitisk  
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10. HiF Facebook side (Thor) 

• Den er lavet, men ikke helt færdig  

• Informationer mangler på siden og medlemmer skal også derover  

11.  Forslag til et fagligt oplæg (Jonas + alle) 

• Se punkt 8  

12. Strategi for valg 

• KAMPvalg 

• Finde kandidater  

• Finde ud af hvilke råd vi vil stille op i  

• Stor indsats for at få så mange til at stemme som muligt  

• Masser informationer til det relevante  

• Finde/tænke over kandidater der har lyst til at stille op (også til bestyrelsen generelt)  

13. Andet 

• Vi skal have lavet et dokument hvor alle praktiske oplysninger står – her tænkes på div. 

konto  

14. Næste møde  

• SØNDAG d. 20.09.2015 

 


