Monday 31 October 2016

Bestyrelsesmøde
Historisk Forening
Fremmødte: Steffen, Christian J, Dan, Jacob, Morten, Daniel, Simon, Andreas,
Christian, Dagmar.
Dagmar skriver referat.
Dagsorden:
1. Velkommen til den nye bestyrelse og tak til den gamle v/Steffen
1.1.
Travlt efterår med valg. Vi har modkandidater til studienævnet i historie de skal ikke have et ben til jorden!
1.2.

Vi skal have sat en masse arrangementer i gang!

2. Fordeling af poster
2.1.
Formand - Nuværende formand Steffen genopstiller IKKE
Ingen andre viser interesse. Dan foreslog et slags delt formandsskab, eller
tættere samarbejde med næstformanden.
Steffen vælges igen som formand fordi han elsker det. Det er vedtaget
enstemmigt.
2.2.
Næstformand - nuværende næstformand Thor er ikke længere i
bestyrelsen.
Morten vælges som næstformand. Det er vedtaget enstemmigt.
2.3.
Kasserer - nuværende kasserer Emil er ikke længere i bestyrelsen.
Sidebemærkning: Bilag skal være kassereren i hænde maks 14 dage efter
arrangementet.
Dan vælges enstemmigt som kasserer.
2.4.
Referent
Dagmar vælges enstemmigt som fast referent.
2.5.
PR-ansvarlig - nuværende ansvarlige Dagmar og Jacob genopstiller.
Har ikke været super aktiv indtil videre, men der er planer om en mere fast
strategi.
Jacob og Dagmar godtages.
2.6.
Medlemsansvarlig - nuværende medlemsansvarlig Andreas genopstiller.
Andreas genvælges enstemmigt
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2.7.
Evt. nedsættelse af udvalg
Står åben for fremtiden. De kommer ad hoc
3. AAU valg 2016
3.1.
Hvem er opstilt og hvor? (information)
Steffen fortæller om hvad de forskellige udvalg laver (Studienævn, Institutråd,
Akademisk Råd)
3.2.
Photoshoot og præsentation
Der bliver taget billeder efter mødet. Der er deadline for de små præsentationer
d. 6/11.
Opslaget skal op den 14/11.
3.3.
Planlægning af strategi for valg samt kalender for taletid i klasser
Ikke alle semestre har repræsentant - ikke alle repræsentanter har et semester
(Andreas, 7. sem) - alle tager ind til alle. I dagene efter opslaget (14-17/
1. semester: 17/11 12:30-16:15. Martin Ottovay.
3. semester: 17/11 14:15-16:15. Lars Andersen
5. semester: ikke flere forelæsninger. Facebook.
7. semester: 17/11 12:30-16:15. Wagner.
9. semester: Spredt for alle vinde i praktik. Facebook
3.4.
Valgforbund
Valgforbund med Studentersamfundet. Vi bibeholder det.
POLIS vil være en del af valgforbundet. Da vi er større end dem, vil det komme
os til gavn. Teoretisk skader det ikke os - favoriserer altid den største.
Vedtages enstemmigt.
4. Præmier (fra RUS-forløbet)
Dan og Steffen sætter sig sammen og ordner det.
5. Arrangementer.
5.1.
Historisk Game Night #2
Tilladelse af Robert til at bruge Mærkbar. Tovholdere: Steffen, Daniel, Andreas.
5.2.
Foredrag
Niels Bo Poulsen er aktiv med ny bog. Evt. et foredrag til marts.
Poul Duedal (forsker ved AAU, årets historiker, ved at skrive en bog). UNESCO?
Ivan med - paneldebat. Starten af december. Tovholdere: Steffen, Jacob,
Christian.
Ulrik Langen (bedst), i starten af februar. Tovholdere: Steffen, Christian J, Jacob,
Morten.
Adam Holm - nedprioriteret.
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5.3.
Studietur
Tovholdere: Andreas, Simon, Daniel.
6. Historiestudiet skal muligvis spare (information)
Financering af specialeture og sommerfest står for skud. Formanden foreslår at
sætte støttesatsen op for specialestuderende som plaster på såret. Mere konkret
forslag kommer til afstemning senere.
7. Kageordning
7.1.
Snacks-ordning vedtaget enstemmigt. Den går på tur ved at man melder
sig frivilligt i slutningen af mødet til at tage noget med på næste møde.
I tilfælde af sygdom eller lignende bruges bestyrelsens facebookgruppe til at
omfordele arbejdet.
8. Bachelor-konference for 5. semester - i hvert fald 60+ mennesker
8.1.
Søger om støtte til snacks, kaffe, sodavand til deltagere. Evt. afslutningsøl.
Steffen: God ide. Fagrelevant, og mener vi skal støtte. Øl og sodavand fra
tidligere arrangementer kan bruges. Evt. suppleres. Snacks i form af billige chips.
Frokost er for dyrt, så det skal de deltagende selv stå for. Kaffe og te.
Indkøbes: En kasse sodavand, en pose kaffe, chips. HiF støtter med maks 400
kr. Vedtaget enstemmigt.
9. Næste møde (BILAG: Doodle)
Sidst i november, helst inden valget.
9.1.

SNACKS - Steffen står for det næste gang.

10. Oprydning af referater (Dagmar)
Får lov til at ændre navnene og få overblik over referaterne.
11. Eventuelt
11.1.
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Gruppebillede af nye bestyrelse til Facebook

