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1. Godkendelse af referat fra sidste dagsorden.
•

Godkendt.

2. Godkendelse af Dagsorden.
•

godkendt

3. Opsamling fra sidste møde
-

Grupperum på fib 13. Har vi fået styr på det?

•

Mia K: vi har ikke fået mere info. Vi har skrevet til vores medlemmer om kontakt til
kontoret for at booke. Ingen informationer om hvordan vi selv kan booke, men nu er
det ikke højst på listen.

•

De kan skrive til Bettina, men informationen er givet ud. PT. Er det lukket
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-

Kontrakt med REKOM

•

Magnus har underskrevet kontrakten og den ser fin ud, men vi mangler at få den
underskrevet af dem, REKOM er lidt langsomme

-

Status på deling af opslag i andre semestergrupper

•

Der er nogenlunde styr på det. Mia er blevet administrator. Vi er muligvis ikke
accepteret på alle, men det kommer.

4. Arrangementer
-

Reception for håndbogsbiblioteket.

•

MK: Godt arrangement, ikke den store opbakning fra os studerende, men alle
undervisere var.

•

Mia. vi skal have information ud om bib og om hvordan det foregår (efter coronatingen er ovre)

-

Coronavirus. Hvad betyder det for HIF og planlagte arrangementer det næste stykke
tid?

•

Diskuteret frem og tilbage om udskydelse. Et pessimistisk bud er en efterårsfest.

•

CB: vi har ikke købt noget endnu, hvilket er heldigt

•

Datoen for sommerfest er pt: den 1. juni. Speciale skal afleveres den 2. og 8. sem har
ugeeksamen den 2.

•

Ida LK: giver den 27. maj ikke bedre mening? der afleverer vi projekt?

•

MK: skal vi satse på at afholde den 27 maj?

•

Folk er enige, med forbehold for pandemien.

•

Vi kan dog begynde at booke de gratis ting, såsom lokaler, og virksomhederne er nok
villige til at lave mad med meget kort varsel.

•

HIF vil være påpasselig med vores penge og planlægge i fremtiden før vi ved om der er
udgangsforbud.

•

Ny dato for sommerfest er den 27.maj

-

Ny dato pga. ugeeksamen?

•

Ny dato for sommerfest er den 27.maj

-
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-

Afsked til Will på opfordring fra Simon

•

MiaK: vi skal nok lige aftale med Johannes som fik ideen om at HIF tager over, så det
ikke bliver underligt.

•

Tommy S: har nævnt for Johannes at vi nok giver ham en ting. Tommy tager kontakt
igen og aftaler noget konkret, og hører hvad Johannes gerne vil have sagt.

•

Emil HH: Vil han have noget der kun er er fra ham og hans venner?

•

Magnus Kuhlmann laver en tale og vi giver et ”meme”-spil. (What do you meme?)

-

Indkøb af alkohol. Aftale med studenterbolaget.

•

Det er nok ikke muligt at mærkbar kan komme med alohol til SF fordi det er i DSR.
men POLIS vil gerne stå i bar og vi kan lave en aftale med studenterbolaget. Vi kan
sikkert godt bestille med en uge eller 2s varsel. Vi kan så evt stå i bar til deres
sommerfest.

6 Andet/tilføjelser
•

Marting GDPR: opbevaring af medlemsinfo: Vi definerer vores medlemmer som
livsvarigt det betyder at der intet problem er med at vi opbevarer deres informationer
for altid. Det eneste problem er hvorhenne vi opbevarer dem

•

MIaK: der er noget software ifa medlemssystemer som er gratis man kan anvende til
at holde styr på sine medlemmer. Dette kunne være en professionel og sikker måde at
have det på. `med systemet vil man nok nemmere kunne bruge medlemmernes mails
og have styr på mere.

•

Emil HH: hvad er fordelen? Er det ekstra beskyttelse.
MK: er det noget der koster noget?

•

Som det er nu er de bare på et excel ark som kun vi bestyrelsesmedlemmer kan se.

•

Emil og Marting kigger på det evt. assisteret af Mia.

7 Dato for næste møde
•

23. april . kl: 15:00 hos Emil Holger Hyttel. Såfremt sygdommen er væk.

