
Bestyrelsesmøde i Historisk Forening, 28/11 2016 

Fremmødte: Daniel, Jacob, Christian J, Steffen, Simon, Morten, Andreas, Dagmar 

Referent: Dagmar 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Problematik vedr. Udlejning af højtalere 

Kontrakt ikke er gældende. Nu formand, den gamle e-mail. 

Kontakt sker kun gennem HiF’s e-mail. Depositum på 200 kr. Udlejes kun til 

medlemmer af foreningen eller folk tilknyttet Historiestudiet på AAU. 

Vedtaget enstemmigt 

3. Historisk Julefrokost og antal nye medlemmer - en opsamling 

Fremragende aften. 51 tilmeldte til festen. 34 medlemmer deltog. 12 nye 

medlemmer. Kun 4 deltagere var ikke medlemmer. 4310 kr sendes til Julie Richter 

som betaling for maden og diverse. Pænt fremmøde fra 1., 3. Og 9. Semester. 

Fremtidig støtte er ønskeligt. 

4. Bachelorkonference - Hvordan gik det? (Information) 

Det gik godt. Vores bidrag var godt for at sørge for at folk blev hele dagen. Der blev 

til BA-konferencen bevilliget 400kr - af dem er der brugt 327,8 kr. 

5. AAU-Valg (debat) 

a. Facebook 

Skamløs selvpromovering! På tværs af semestre. Valget starter i 

morgen (29/11). Opslag i morgen (29/11) med link til valgsiden, opslag 

i overmorgen (30/11) med gen-deling af mini-præsentationer. Resultat 

opdateres på HiF-siden af Steffen. 

b. Face-to-face valgkamp 

Aftale med Studentersamfundet om chokolade til promovering i bytte 

for promovering for deres bestyrelses-kandidat. Promovering af 

hinanden. Steffen, Jacob, Andreas og Christian J går rundt på K3 

tirsdag og onsdag i pauserne. Steffen tager kontakt til Dan. 

c. Fibigerstræde 15? 

Promovering til akademisk råd. Også til sociologer på K5-7. Ikke så 

meget forhåbning til akademisk råd, da der er 24, der stiller op til 3 

pladser. Steffen skal promoveres! I perioden mellem de to pauser 

6. Opsamling fra vores grupper (information og eventuel debat). 

a. Historisk Game Night 

Brætspil og computerspil delt op.  

Aftale med Dice ’n’ Drinks. 5 fremmødte – ganske udmærket med kort 

varsel. Trods lille fremmøde er det godt at der er tilbud om sociale 

arrangementer. 
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LAN planlægges til at afholdes i februar. Toast, pizza (hvis er er nok 

deltagere), snacks og sodavand medbringes selv. Nu mangler 

dato+lokaler! 

b. Studietur 

Der er ikke noget endnu grundet travlhed. Der er møder i støbeskeen. 

Hurtigst muligt – tid til opsparing. Information ønskes ude i start 

december – promovering på facebook ”save the date”. 

Hvad har HiF i støbeskeen? Deling af de kommende arrangementer 

FØR de er helt færdigbagte (Hvad kan medlemmerne se frem til). 

Kontakt PR for at få delt den første information. 

c. Foredrag m. Ulrik Langen og Poul Duedahl 

Ulrik Langen: Der skal fastsættes dato. Det kommer til at handle om 

brugen af historie. 

Poul Duedal: Onsdag d. 15/2 2017 (godkendt af Poul Duedal selv) – 

HiF skal stå for sodavand som sidst. Create skal lejes. 

 

7. Historisk Afleveringsdag (debat) 

Hygge på afleveringens-datoen d. 20/12. Rundstykker er det bedste alternativ. 

HiF skal IKKE stå for jule-klip-afslutning (vil dog gerne støtte), kun afleveringen. Hvis 

juleklippedagen ikke kommer igen næste år kan den lægges sammen med 

afleveringshyggen.  

Steffen, Morten og Dagmar sørger for rundstykker, smør, knive, te og kaffe.  

Steffen tilbyder at dele begivenheden i alle semestergrupper.  

8. Bestyrelsesgruppen på Facebook og HiF’s e-mail 

Den gamle bestyrelse skal fjernes fra gruppen efter en overlapnings-periode. Steffen 

snakker med Thor (admin) på lørdag (3/12). Maillisten opdateres (Andreas). 

9. Eventuelt 

Næste møde kommer først næste år, start februar. 
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