Referat 30. marts 2015
Deltagere:
Maja, Marie Louise, Niels Jacob, Christian og Morten
Referent: Christian
Ordstyrer: Maja

Dagsorden:
1) Formailia
2) GF 2015, Status på arbedjdsopgaver og tilmeldinger
3) Økonomi, årsrapport og regnskab, samt budget 2015
4) Hjemmeside
5) Arrangementer
6) Evt.

2.
Hvad mangler vi:
-

Beretningen, Anne skal uddelegere områder og sende ud til os

-

Plakater, flyers og reklame ASAP, Peter

-

Reklamere for GF rundt på forelæsninger, Morten og Marie-Louise

-

ALLE, kontakter deres netværk og skriver til dem personligt på Facebook! – Især Jon som
kender mange alumner.

-

Maja skriver en besked til Kasper og beder ham sende ud til 6. semester, BB og Aula

-

Maja skriver til matematisk og rykker for en menu

-

Maja og Peter Sidder i fredagsbar d. 10/4 og lader folk tilmelde sig

-

Planlægning af mad, indkøb, bil (hvad skal vi egentlig bruge den til) og dagens
arbjdsfordelinger sker på mødet den 13/4.

-

Morten ligger GF på forsiden på hjemmesiden

Status på tilmeldinger:
-

Kritisk, 6 stk. pt.

Skal kontaktes ifht. opstilling til bestyrelse:
-

Nikolaj Kreiberg (Christian). Lauge (Maja) og Sune (Maja), Amalie årgang 2012 (Anne).

3. Økonomi
-

Maja har fået godkendt sit oplæg, og budget samt årsrapport bliver sendt rundt pr. mail til
godkendelse senest onsdag d. 1/4 kl. 12:00

-

Maja mødes med revisorerne til godkendelse af årsrapport onsdag den 8/4 og sender
rettelser mm. Rundt torsdag d. 9/4. Vi giver en godkendelse senest fredag d. 10/4.

4. Hjemmeside
-

Peter sender noget rundt

5. Arrangementer
-

Filosoffer i job, aflyst grundet manglende oplægsholdere. Vi genoptager kampen til foråret
2016. Alt bliver finansieret (gaver og forplejning) af instituttet.

-

Filosofi i verden; Jacob var ude og det gik rigtig godt med oplæg (billeder tilsendt som skal
på hjemmesiden, Morten).

-

Info om kandidatuddannelsen på filosofi. Morten var og fortælle om vores forening.

6. evt.
-

Der oprettes en platform til en praktik-bank på filosofi og idehistorie. Der er blevet ansat en
praktikant til at etablere denne platform på idehistorie og filosofi. Noget med hvad man har
lavet, hvor man var i praktik og så nogle kontaktoplysninger på de studerende som en
kommende kontakt, for de der gerne vil i praktik.

-

Jon skal opdatere kalender, bl.a. med GF

