
Filibid	  bestyrelsesmøde	  mandag	  d.	  11.	  august	  2014	  kl.	  18.30,	  	  
hos	  Anne	  Sølystgade	  14	  st.	  	  
Tilstede:	  Anne,	  Jon,	  Morten,	  Marie	  Louise	  og	  Maja	  
Afbud:	  Christian,	  Peter,	  Niels	  Jakob,	  	  
	  
1.	  Formalia	  
Referent:	  Maja	  
Ordstyrer:	  Anne	  
	  
2.	  Opdateringer	  fra	  arbejdsgrupper	  
2.1	  Filosofi	  i	  verden	  (O):	  	  
Der	  er	  kommet	  to	  ansøgninger	  fra	  studerende.	  Der	  er	  ansøgningsfrist	  den	  29.	  august.	  	  
Der	  er	  samarbejde	  i	  gang	  med	  gymnasier	  og	  der	  er	  ansøgninger.	  	  
Der	  skal	  sendes	  en	  reminder	  ud	  –	  det	  gør	  Maja	  som	  studievejleder.	  	  
	  
2.2	  CV-‐kursus	  (O+B)	  
Niels	  Jakob,	  Jon	  og	  Maja	  er	  gruppen,	  der	  står	  for	  det.	  	  
Gruppen	  tager	  kontakt	  til	  Cecilie	  og	  Maja	  studievejleder	  på	  idéhistorie	  og	  KALIF	  skal	  op	  at	  stå.	  	  
	  
2.3	  Kandidatstudiestart-‐	  og	  Filosofisk	  Sammenkomst	  (O+B	  -‐	  tjek	  evt.	  dropbox	  under	  
aktiviteter	  for	  referater)	  
Gruppen	  overvejer,	  om	  der	  skal	  være	  en	  medlemsfordel	  i	  forhold	  til	  pizzaen	  tirsdag	  i	  
studiestarten	  	  
Gruppen	  har	  undersøgt	  prisen	  for	  at	  lave	  Filibid-‐kopper:	  27,5	  kr.	  pr	  stk.	  ca.	  afhængig	  af,	  hvor	  
mange	  man	  køber.	  
Alle	  i	  bestyrelsen	  må	  gerne	  deltage	  i	  filosofisk	  sammenkomst.	  Fredag	  d.	  22.	  august	  er	  dealine	  
for	  at	  tilmelde	  sig.	  	  
Bed	  Nicklas	  om	  at	  minde	  om	  tilmelding	  til	  filosofisk	  sammenkomst	  à	  Maja	  
	  
3.	  Netværksopbygning	  (D+B)	  
3.1	  Brainstorm	  om	  opbygning	  af	  netværk	  -‐	  muligheder	  og	  udførsel	  
-‐	  Kontakt	  mellem	  alumner.	  	  
3.2	  Opdatering	  af	  gruppe	  –	  gruppen	  er	  Morten,	  Peter,	  Jon	  og	  Niels	  Jakob.	  	  
3.3	  udarbejdelse	  af	  køreplan:	  gruppen	  mødes	  inden	  næste	  bestyrelsesmøde.	  Inden	  det	  tjekker	  
de	  op	  på	  referater	  fra	  tidligere	  møder	  og	  kommer	  ud	  fra	  det	  med	  et	  forslag	  til	  hvilket	  netværk	  
vi	  skal	  have,	  og	  hvad	  det	  skal	  kunne.	  
Netværket	  skal	  gerne	  være	  oppe	  at	  køre	  inden	  januar.	  
	  
4.	  Mulige	  samarbejder	  fremover	  med	  andre	  foreninger	  (D	  +	  B)	  
KALIF	  vil	  gerne	  lave	  et	  samarbejde	  om	  arrangementer	  for	  alumner.	  De	  har	  nemlig	  haft	  
problemer	  med	  at	  have	  nok	  deltagere	  til	  deres	  arrangementer.	  
Nedsættelse	  af	  gruppe	  som	  tager	  kontakt	  til	  KALIF	  i	  forhold	  til	  at	  samarbejde	  om	  et	  alumne-‐
arrangement:	  Anne	  og	  Jon.	  
	  
Samarbejde	  i	  forhold	  til	  opstart	  af	  andre	  kandidat-‐	  og	  alumneforeninger	  på	  Arts:	  vi	  afventer	  at	  
Peter	  tiltræder	  stillingen	  som	  Uddannelseskonsulent	  på	  IKS	  og	  kan	  sige	  noget	  om,	  at	  vi	  kan	  få	  
lidt	  penge	  for	  at	  rådgive	  andre	  om	  at	  opstarte	  en	  kandidat-‐	  og	  alumneforeninger.	  	  



	  
5.	  Logo-‐brug	  (O)	  +	  Farvediskussion	  (D)	  +	  hjemmeside	  	  
5.1	  Hjemmeside:	  Vi	  skal	  have	  en	  ny	  template	  for	  at	  det	  kan	  passe	  til	  logo-‐farverne.	  	  
Nedsættelse	  af	  gruppe:	  Peter,	  Anne,	  Maja,	  Morten,	  Marie	  Louise	  
5.2	  Logo-‐brug:	  Anne	  laver	  forskellige	  versioner	  af	  vores	  logo,	  sådan	  vi	  kan	  bruge	  det	  til	  
facebook,	  mailsignatur	  osv.	  
Maja	  kigger	  på	  at	  lave	  en	  skabelon	  til	  dagsorden	  og	  referat	  til	  vores	  bestyrelsesmøderne.	  	  
5.3	  Farve:	  Maja	  kigger	  på	  at	  ændre	  på	  farverne.	  Send	  det	  ud	  på	  mail	  til	  afstemning.	  Maja	  har	  
deadline	  om	  en	  uge.	  
	  
6.	  Reklame	  for	  Filibid	  til	  studerende	  på	  5.	  semester	  
Der	  er	  første	  bachelorundervisningsgang	  fredag	  d.	  19.	  september	  kl.	  10-‐13	  (aud.	  3	  i	  
Tåsingegade)	  for	  filosofi	  og	  idéhistorie.	  	  
Kontakt	  eventuelt	  KALIF	  for	  at	  høre,	  om	  de	  vil	  med	  ud	  og	  gøre	  reklame	  for	  sig	  selv.	  	  
Hvem	  tager	  derud:	  Morten	  (hvis	  han	  ikke	  har	  undervisning),	  Marie	  Louise	  vil	  også	  gerne,	  hvis	  
hun	  kan.	  	  
Morten	  og	  Marie	  Louise	  kontakte	  KALIF.	  	  
	  
7.	  Nyhedsbrev	  
Før	  eller	  efter	  Filosofisk	  sammenkomst?	  	  
Vi	  får	  formentlig	  flere	  medlemmer	  i	  løbet	  af	  kandidatstudiestarten,	  og	  så	  kan	  de	  få	  et	  brev	  
hurtigt	  efter	  deres	  indmelding.	  	  
Vi	  kan	  også	  bede	  alumner	  skrive	  eller	  ringe,	  hvis	  de	  har	  ideer	  til	  alumnenetværket.	  	  
Og	  vi	  kan	  nævne	  CV-‐arrangementet	  i	  efteråret,	  som	  er	  relevant	  for	  især	  nyligt	  uddannede	  
alumner.	  
Så	  er	  der	  også	  billeder	  til	  hjemmesiden.	  	  
Beslutning:	  vi	  sender	  nyhedsbrev	  ud	  efter	  uge	  35.	  	  
Anne	  skriver	  et	  udkast	  til	  nyhedsbrev	  og	  uddelegerer	  evt.	  opgaver	  om	  at	  skrive	  nogle	  små	  
tekststykker	  til	  nyhedsbrevet.	  
Jon	  lægger	  Robo-‐konferencen	  på	  facebook	  og	  i	  kalenderen.	  	  
	  
8.	  Evt.	  
Kopper:	  skal	  vi	  have	  en	  Filibid-‐kop?	  Ja,	  det	  synes	  de	  tilstedeværende	  –	  med	  Filibid	  og	  AU’s	  
logo.	  
	  
Til	  næste	  møde	  den	  8.	  september	  hos	  Marie	  Louise	  
-‐	  strategi	  til	  et	  bedre	  samarbejde	  med	  VIP	  på	  filosofi	  	  
-‐	  snak	  om	  alumnenetværk	  med	  udgangspunkt	  i	  gruppens	  udspil	  
-‐	  lave	  mødekalender	  for	  efteråret	  +	  sætte	  sted	  på	  for	  hvert	  møde	  	  


