Dagsorden d. 7/11 2019
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x
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Uden afbud

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Godkendelse af referat fra sidste gang: Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Henvendelser
a. Ansøgning om støtte: Vi giver 100 kr pr pers. Plus entreen til kulmuseet. Vi ser det
som 2 ture, og støtter derfor med 400 for den ene og 120 til den anden. (520 i alt)
Gør dem opmærksom på at de skal indsende formularen for refundering senest 14
dage efter deres tur.
b. Anmodning om sen støtte: Nej tak til støtte. Vi repræsenterer en forening, som har
et regelsæt der tydeligvis ikke er blevet opretholdt. Derfor støtter vi ikke
koordinatorernes anmodning fordi den er 1 måned forsinket. Vi henviser til
refunderingsformularen, som de selv har underskrevet. (Desuden er vi nu i et nyt
regnskabsår.)

c. Jan Ingemann: Inspirationsgruppe med forslag til, hvordan man på SAMF kan
arbejde med verdensmålene. Christoffer vil gerne være med i inspirationsgruppe.
Der er møder i november og december.
d. Invitation til årligt dialogmøde med universitetets studenterorganisationer d. 27
november fra 15.30-17 (1-2 medlemmer fra hver studenterorganisation): Tommy vil
gerne. Emil vil også gerne.
4. Kommende arrangementer
a. Samf-Banko. Vi støtter med 500 kr til et El-løbehjul. Arrangementet bliver
forhåbentlig en succes.
b. Julefrokost
i. Hvad støtter vi med? Vi støtter dem på baggrund af at det er et nyopstartet
arrangement. 25 kr pr indmelding for hif-medlemmer
ii. Hvad mangler der at være styr på? De sørger for bestik
iii. Martin sender en opfølgende mail til de tilmeldte til både hif og frokosten
uden vedhæftet studienummer
iv. De skal selv finde frivillige til at rydde op og stå i bar. Vi skal dog følge op på
det fordi vi hæfter for det som forening.
v. Simon har skrevet til POLIS og spurgt om de kan skaffe noget alkohol, hvilket
de så tjener på.
vi. Vi vil som udgangspunkt gerne støtte med en flaske snaps eller 2 alt efter
hvor mange der kommer.
c. Juleafslutning. Vi vil gerne afholde det den 18. dec i dsr. vi lægger begivenhed på fb
umiddelbart efter julefrokosten (aka søndag den 17. nov)
5. Årets underviser på Historie. Johan bliver indstillet til årets underviser som følge af bedste
beskrivelser og flest stemmer.
6. Kommende valg 25-28 november
a. Hvor er vi opstillet? Studienævn for historie, internationale forhold, institutråd for
politik og samfund

b. Strategi: Kampvalg alle steder. Institutrådet er vi mod POLIS og
studentersamfundet. Et listeforbund med POLIS er foreslået af os. Tommy og
Christoffer er opstillede på studienævnet for internationale forhold. Vi er også
opstillede i studienævnet for historie. Kampvalg mod frit forum.
-

Mange har set vores brand.

-

Vi kunne investere lidt i en fb promovering. Lav et billede med et
catchy slogan.

-

Kun fokus på os selv

-

Semestergrupper på fb

-

Hold en lille tale til julefrokost

-

Billede af de opstillede på fb

-

Simon laver lidt reklame på AUB

7. Planlægning af kommende møder. Næste møde er den 17 januar kl 13, det kan dog
ændres. hos Simon, Christoffer eller Emil. (udvidet møde med Julefrokost)
8. Eventuelt:
-

Lav det tydeligt at vi kun støtter ture med maks 100 kr pr pers. Plus
kørselspenge som er 2 kr pr km. Vi kunne lave et dokument med det
hvori vi offentliggør vores regler og FAQ (generelle ting. Evt på fb
eller hjemmesiden. Mia, Emil, simon og (magnus hvis han har tid)

-

Mogens og Bo ville gerne have et foredrag sammen i februar. Men vi
skal have en dato ret snarligt fordi Mogens skal bestille flybillet.

-

Følg op på Marias refundering hos Vingaards Oficin (studietur)

