
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  Filibid,	  6.10.1014:	  
	  
Ordstyrer:	  Anne.	  
Referent:	  Niels	  Jakob.	  
Fremmødte:	  Alle.	  
	  
Dagsorden:	  
	  
1:	  Orientering	  om	  

• Filosofi	  i	  Verden.	  
• Hjemmeside.	  
• Samarbejde	  med	  Kalif	  (incl.	  CV-‐kursus).	  
• Netværk.	  
• VIP-‐samarbejde.	  

	  
2:Diskussion	  og	  beslutning	  om:	  

• Retningslinjer	  for	  logobrug.	  
• Tilpasning	  af	  logo	  og	  ansvarsfordeling.	  	  

	  
3:	  Update	  på	  økonomi	  og	  det	  forventede	  forbrug	  i	  efteråret.	  
	  
4:	  Nye	  initiativer	  som	  specialekredse	  og	  afslutning/julehygge	  på	  kandidaten.	  
	  
5:	  Julefrokost	  –	  dato	  og	  planlægning.	  
	  
6:	  Evt.	  	  
	  
Ad.1:	  
Filosofi	  i	  Verden:	  
Der	  har	  været	  afholdt	  workshop	  nr.2.	  	  
Vi	  har	  i	  skrivende	  stund	  en	  aftale	  i	  hus,	  som	  er	  Katedralskolen	  27.10	  i	  år.	  Vi	  planlægger	  at	  
afholde	  et	  arrangement	  på	  Silkeborg	  Gym	  til	  Januar.	  Viborg	  har	  været	  interesserede	  i	  at	  få	  et	  
forløb	  ud.	  Vi	  diskuterede	  kort,	  om	  der	  skulle	  være	  en	  mere	  proaktiv	  tilgang	  til	  at	  få	  konceptet	  
bredt	  ud.	  Konklusionen	  blev,	  at	  vi	  gerne	  så	  flere	  ansøgere,	  men	  at	  vi	  bevidst	  ikke	  ville	  have	  
flere	  gymnasier	  ind	  i	  indeværende	  år.	  Vi	  forventer	  at	  starte	  op	  med	  planlægning	  af	  2015	  i	  
december	  14.	  
	  
Hjemmeside:	  
Vi	  er	  ved	  at	  nå	  grænsen	  for,	  hvad	  den	  nuværende	  opsætning	  kan	  rumme	  og	  bruges	  til.	  Der	  skal	  
grundlæggende	  en	  ny	  til.	  Anne,	  Maja	  og	  Peter	  kigger	  på	  det	  i	  efterårsferien	  og	  kigger	  også	  på,	  
om	  det	  er	  muligt	  at	  få	  nyhedsbrevene	  direkte	  i	  folks	  indbakker	  i	  stedet	  for	  diverse	  andre,	  
skumle	  steder.	  
Til	  kalenderen	  er	  der	  lige	  nogle	  opslag,	  der	  skal	  op.	  Et	  Løgstrupseminar,	  en	  MA-‐konference	  
mm.	  	  
En	  fordel	  ville	  også	  være,	  hvis	  der	  direkte	  tilgængeligt	  lå	  et	  link/beskrivelse	  til	  ’om’.	  Dvs.	  hvad	  
er	  essensen	  af	  Filibid.	  Som	  det	  er	  i	  dag	  er	  det	  ikke	  så	  let	  at	  finde.	  	  
	  
	  
	  



Samarbejde	  med	  Kalif/CV-‐kursus.	  
Forskellige	  datoer	  har	  været	  udbudt,	  men	  det	  har	  ikke	  været	  muligt	  at	  finde	  en,	  hvor	  alle	  
kunne.	  	  
Vi	  (maja)	  sender	  mail	  rundt	  og	  inviterer	  de	  relevante	  personer,	  plus	  et	  kort	  oplæg	  til	  hvad	  
mødet	  skal	  handle	  om.	  Kan	  Kalif	  komme	  med	  er	  det	  fint.	  Ellers	  afholder	  Jon,	  Maja	  og	  Niels	  
Jakob	  mødet.	  Vi	  mødes	  om	  alt	  går	  vel	  i	  uge42.	  
	  
Netværket:	  
Der	  er	  15medlemmer	  på	  linkedin.	  Peter	  har	  lagt	  en	  post	  op	  for	  at	  få	  en	  fornemmelse	  af,	  hvad	  
der	  sker	  i	  gruppen.	  VI	  har	  nedsat	  en	  gruppe,	  der	  regelmæssigt	  laver	  posts.	  Peter	  er	  tovholder	  
på	  den.	  Derudover	  er	  Anne,	  Morten	  og	  Jon	  med.	  Anne	  laver	  den	  første	  post.	  	  
	  
Vi	  skal	  huske	  at	  dele	  post	  på	  linkedin	  på	  FB	  også.	  	  
	  
I	  den	  forbindelse	  kom	  ideen	  op,	  at	  vi	  havde	  en	  databank	  over	  relevante	  praktikpladser,	  korte	  
evalueringer	  af	  dem,	  kontaktoplysninger	  på	  de	  studerende,	  der	  havde	  været	  der	  osv.	  Der	  blev	  
diskuteret	  lidt	  men	  ikke	  truffet	  nogen	  beslutning	  omkring	  det	  punkt.	  	  
	  
VIP-‐samarbejde:	  
Det	  har	  været	  svært	  at	  få	  kontakt	  med	  TSW.	  Anne	  har	  fulgt	  op	  af	  flere	  gange.	  Ifølge	  Peter	  er	  det	  
fornuftigt	  at	  bakke	  lidt	  af,	  da	  han	  er	  meget	  ophængt.	  5.11	  er	  der	  uddannelsesudvalgsmøde,	  
hvor	  Anne	  vil	  forsøge	  at	  komme	  med.	  Derudover	  skal	  der	  evalueres	  på	  Filosofisk	  
sammenkomst	  og	  kandidatintro.	  	  
	  
Modviljen	  mod	  Filibid	  skyldes	  bla.	  ifølge	  Peter,	  at	  de	  har	  troet,	  at	  vi	  var	  en	  forening,	  som	  skulle	  
tjene	  penge	  og	  være	  formaliseret	  som	  et	  privat	  foretagende.	  Vi	  vil	  derimod	  snarere	  løfte	  nogle	  
af	  de	  opgaver,	  som	  skulle	  løftes	  på	  mere	  formelt	  plan,	  men	  som	  rent	  faktisk	  ikke	  bliver	  løftet	  pt.	  	  
	  
Ad.2:	  
Logo:	  
Logoet	  skal	  ud	  og	  arbejde	  og	  implementeres	  i	  mails	  osv.	  Peter	  og	  Maja	  laver	  de	  forskellige	  
designs	  færdige	  og	  lægger	  i	  dropbox.	  Derudover	  skal	  vi	  lige	  have	  fundet	  nogle	  
guidelines/retningslinjer	  for,	  hvordan	  og	  hvornår	  vi	  bruger	  logo	  osv.	  Anne	  laver	  udkast	  til	  
næste	  møde.	  
	  
Ad.3:	  
Økonomi:	   
Den	  aktuelle	  status	  blev	  ikke	  diskuteret,	  men	  Morten	  havde	  300kr	  til	  foreningen,	  og	  vi	  havde	  
fået	  penge	  fra	  Amerika.	  
	  
Et	  estimat	  over	  udgifter	  for	  resten	  af	  året	  forløb	  sig	  til:	  
Kalif/CV:	  500kr	  (deles	  mellem	  de	  to	  foreninger).	  
Ny	  template:	  500kr	  
Filosofi	  i	  verden:	  200kr	  (pizza	  og	  den	  slags).	  
	  
Vi	  diskuterede	  derefter,	  om	  der	  var	  en	  pointe	  i	  at	  lade	  os	  momsregistrere,	  da	  vi	  derfor	  kan	  
trække	  momsen	  fra,	  og	  også	  da	  vores	  omsætning	  er	  større	  end	  50.000kr.	  Der	  var	  delte	  
meninger.	  Udfaldet	  blev,	  at	  Anne	  og	  Maja	  lige	  høre	  retshjælpen	  ad	  og	  banken	  omkring	  fordele	  
og	  ulemper.	  Morten	  havde	  en	  god	  bekendt,	  der	  også	  sad	  i	  en	  lignende	  forening,	  og	  Morten	  ville	  



høre	  ham	  ad,	  hvordan	  de	  disponerede.	  Derudover	  var	  der	  foreningshjælpen	  i	  Klostergade,	  som	  
også	  kunne	  være	  relevant	  at	  rette	  henvendelse	  til.	  	  
	  
Ad.4:	  
Julehygge	  og	  specialkredse	  og	  nye	  initiativer:	  	  
Der	  blev	  diskuteret	  lidt	  frem	  og	  tilbage.	  Resultatet	  blev:	  Det	  bliver	  noget	  med	  kaffe,	  kage,	  
æbleskiver	  til	  de	  studerende,	  og	  det	  bliver	  gerne	  før	  den	  sidste	  fredagsbar	  i	  december.	  
Christian	  er	  kontaktperson	  og	  sørger	  for	  det	  mere	  formelle	  setup.	  	  
	  
Specialekredse	  har	  vi	  fået	  en	  henvendelse	  om,	  hvor	  de	  gerne	  ville	  have	  hjælp	  til	  facilitering,	  
hvilket	  var	  uklart,	  hvad	  det	  præcist	  dækkede	  over.	  
	  
VI	  diskuterede,	  hvorvidt	  vi	  skulle	  indgå	  i	  det	  nu,	  eller	  om	  Filibid	  skulle	  sætte	  et	  mere	  
formaliseret	  forløb	  op.	  	  
	  
Konklusionen	  blev,	  at	  vi	  gerne	  hjælper	  den	  nuværende	  gruppe.	  Marie	  Louise	  vil	  gerne	  stå	  for	  
dette.	  Hun	  inviterer	  til	  de	  specialestuderende	  til	  et	  fælles	  oplæg,	  hvor	  Maja	  også	  deltager	  og	  
laver	  noget	  om	  de	  mere	  formelle	  retningslinjer	  og	  den	  slags.	  	  
	  
Fra	  næste	  semester	  vil	  Filibid	  derfra	  arbejde	  med	  at	  have	  et	  mere	  formaliseret	  tilbud,	  som	  ikke	  
”kun”	  kommer	  nedefra.	  	  
	  
Omkring	  dimensionering	  reflekterede	  vi	  over,	  hvorvidt	  Kalif	  og	  Filibid	  skulle	  lave	  en	  fælles	  
udtalelse,	  og	  hvor	  skarp	  denne	  skulle	  være.	  Som	  det	  ser	  ud	  nu,	  så	  kan	  dimensioneringen	  få	  ret	  
store	  konsekvenser	  for	  fx	  udenlandske	  studerende	  og	  bachelorer.	  Retskravet	  på	  en	  kandidat	  er	  
derfor	  også	  i	  spil.	  
	  
Konklusionen	  blev,	  at	  vi	  ville	  dykke	  ned	  i	  noget	  statistik	  og	  bruge	  det	  som	  underbygning	  af	  
vores	  udtalelse,	  som	  ikke	  skulle	  være	  en	  fordømmelse	  eller	  andet	  i	  den	  kategori.	  Om	  vi	  skal	  gå	  i	  
de	  store	  nationale	  dagblade	  eller	  de	  lokale.	  Det	  fik	  vi	  ikke	  truffet	  en	  beslutning	  om.	  	  
	  
Ad.5:	  
Egen	  julefrokost:	  	  
Det	  bliver	  den	  13.12	  hos	  Marie	  Louise	  og	  fra	  15.00.	  Christian	  kommer	  lidt	  senere	  af	  hensyn	  til	  
husfred	  og	  den	  slags.	  	  
	  
Jon	  er	  tovholder,	  og	  vi	  mailer	  Jon	  med,	  hvad	  vi	  kan	  bidrage	  med.	  Jon	  disponerer	  derfra.	  Vi	  
lægger	  selv	  ud	  og	  afholder	  udgifter	  (individuelt).	  Er	  der	  en	  tung	  post,	  så	  finder	  vi	  ud	  af	  det	  i	  
fællesskab.	  	  
	  
Ad.6:	  
Evt.:	  
Peter	  nævnte,	  at	  AU	  gerne	  ville	  have	  noget	  info	  om,	  hvad	  færdige	  kandidater	  kunne	  tænke	  sig	  
af	  efteruddannelse	  og	  den	  slags,	  om	  der	  kunne	  tænkes	  et	  samarbejde	  på	  den	  konto.	  Med	  andre	  
ord	  ville	  AU	  gerne	  have	  adgang	  til	  at	  få	  noget	  gratis	  info	  om,	  hvilke	  typer	  uddannelser,	  der	  
kunne	  være	  relevante	  at	  tænke	  i	  retning	  af.	  Vi	  skal	  have	  noget	  mere	  info	  om,	  hvad	  det	  præcist	  
indebærer.	  Derfra	  kan	  vi	  så	  kigge	  på	  det.	  	  
	  
Ellers	  intet	  til	  eventuelt.	  	  


