Referat Filibid bestyrelse
03.07.2017

Referent: Maja
Dato: 3. juli 2017
Varighed: 16.30-

Tilstedeværende:
Peter Thuborg
Anne Engedal
Maja Kjær Sloth
Sille Louise Stenild
Lars Lodberg
Andreas Birch Olsen

Side 1 af 4

Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Opfølgning

1. Formalia

Valg af referent og ordstyrer.
Maja var referent og Sille var ordstyrer.

2. Godkendelse af referat fra
generalforsamling 2017

Referatet blev godkendt.

3. Kandidatstudiestart 2017
a) status på Annes snak
med Thomas Schwarz

a) Anne har skrevet mail til Thomas. Anne fortalte om hendes mailkorrespondance med Thomas:
Han er med på det, som vi laver.
Han vil gerne stå for symposium-delen.
Vi må gerne redigere kandidat-studiestartssiden med teksterne fra
sidste år.
Han er med på at holde møde med os i starten af august – han er
tilbage den 1. august. Her skal vi tale med ham om kandidattutor.
Han vil gerne stå for bestilling af forplejning.
Han vil være glad for, hvis vi vil bestille lokaler.

Maja retter det
sidste på
studiestartssiden

Maja har fået en mail fra den nye studievejleder, som spørger, hvilke
tanker vi har gjort os om kandidatstudiestarten. Maja har svaret og
bedt om input til indholdet.

Lars laver forslag til
oplægsholdere
(alumner og/eller
studerende fra hvert
spor)

Snak om indhold:
- Oplæg fra alumner (nye) om uddannelsen og om arbejde og
sammenhæng med
Opgaveliste:
- Foreløbigt program for dagen – herunder planlægning af
indhold – Anne
- Rette tekst til studiestartssiden - Maja
o Kontaktinformation
o Tilmelding til filosofisk sammenkomst
o Velkomsttekst evt.?

Peter booker lokaler
Sille laver mails til
nye KA-studerende
Maja retter til og
sender til dem

Lars sender mail til
sporundervisere
vedr.
Undervisningsplane
r
Peter laver
plakaterne færdige
og hænger op på
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4. Filosofisk sammenkomst
2017
a) Liste med færdige
kandidater - Maja
b) Brev til færdige
kandidater - Anne
c) Nemtilmeld til filosofisk
sammenkomst - Sille
d) Kontakt til cheftutor –
Sille
e) Krus - Peter

-

o Foreløbigt program
o Facebookside: MA Philosophy
o Filibid-indmeldingslink
Mails til nyoptagne studerende - Sille
Kandidattutor – Sille er kandidattutor
Oplægsholdere (minus symposium)
Booking af lokaler - Peter
Plakat og facebook-event for symposium - Andreas
Mail til sporunderviserne – vedr. undervisningsplaner - Anne

instituttet

Pris og menu matematisk – to billettyper: rabat til filosofisk
sammenkomst for nye kandidatstuderende, der også vil melde
sig ind i Filibid.
Invitation til undervisere
Invitation til studerende
To gange nemtilmeld - ok
Brev til færdige kandidater
Krus: Peter har sørget for, at der er

Anne og Andreas
laver invitationerne
færdige
Maja sender
invitationerne
Maja kontakter
Matematisk kantine
og får menuforslag
Maja tjekker op på
to-do-listen for
arrangementet

5. Foto-session

Done

6. Diverse opsamling fra sidste a) Done
møde
b) Maja og Peter ordner det
a) Svar på mail fra Artjom Lars
b) Opdatering af vedtægter
- Maja
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7. Næste møde

Møde med Thomas Schwarz i start august.
- program for symposium
- tale til filosofisk sammenkomst
- undervisere til oplæg tirsdag i kandidatstudiestarten
- forplejning til kandidatstudiestarten + reception

Anne koordinerer
med Thomas

Næste bestyrelsesmøde søndag d. 20. august kl. 14 i jagthytten
(Begoniavej 34, 8230 Åbyhøj)
8. Evt.
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