Filibid bestyrelsesmøde
06.11.2016

Referent:
Dato: 6. november 2016
Tid: 15:00-17:30
Sted: hos Peter og Maja –
Jægergårdsgade 18, 1. sal

Tilstedeværende:
Peter
Anne
Maja
Astrid
Afbud: Jon

Side 1 af 5

Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

1. Formalia
a) Valg af referent
b) Valg af ordstyrer

Ordstyrer: Maja
Referent: Anne

2. Faste statuspunkter
a) Filosofi i verden (Anne og Jon)
b) Hjemmeside (Peter)
c) Kalender (Peter)
d) Facebook

a) Filosofi i verden: Invitationerme til modtagerstederne er sendt ud
første gang. Det er dog kun Testrup, der er kommet aftale med, så vi vil
gerne have flere steder:
- send forbi Jon og Maj, Mogens Georg Andersen, Sally Schlosser
Schmidt(’s mand), Favrskov Gymnasium (Maja og Peters kontakt), Skive
Gymnasium (Astrid)
Vi vil gerne have plakat/opslag færdigt til ophængning startdecember/slutnovember. Vi vil også gerne opdatere om det på MA
Konferencen. Maja eller Peter tager forbi MA konferencen og opreklamerer
den 12. december ved konferenceåbning. Anne koordinerer at vi må med
Thomas.

Alle sender
gymnasiekontakter til
Anne.

b) Hjemmeside: Doxa er gået live på hjemmesiden, og de første numre er
lagt op. Det er opdateret på facebook og statsbiblioteket er kontaktet for
resten. Hvis der skal indscannes indkalder Peter til canne-dag. Forsiden
har stadig mangler, men er på vej til at blive roll-down.

Anne koordinerer
oplæg på MA
konference med
Thomas Schwarz,
Maja eller Peter tager
forbi den 12.
december om
morgenen.

C) Der er ikke sket så meget siden og kalenderen er ret opdateret. De
opdateringer, der mangler er:
MA konference: 11.-12. december
Hartnackforelæsning: ?
Sløkforelæsning: ?
d) Lige nu kører vi en doxa-kampagne og der kommer en post om,
hvordan man får noget op via vores facebook. Vi vil prøve at udvide med
en enkelt fast ting – f.eks. foreslåes et fredagscitat, eller lignende  Anne
sender slides fra SoMe oplæg rundt, så Peter kan kigge på mulighederne.
Vi opretter en kalendertabel på google drev, så alle kan opdatere mulige
facebookopslag løbende og på den måde hjælpe Peter med indhold.

Opfølgning

Anne sørger for, at
stederne for FiV er på
plads i slut-november
Jon sørger for, at
plakat/opslag er klar i
slut-november

Peter opdaterer
kalender
Anne sender SoMe
slides rundt, Peter
laver et dokument i
drev.
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3. Diverse opsamling fra sidste møde
a) Overdragelse af kassererpost og status
på økonomi for 2016 (Maja)
b) Godkendelse af referat fra GF og
opdatering af vedtægter
c) Kvinder i filosofi – noget nyt? (Anne)
d) Evaluering af kandidatstudiestart (Anne)
e) Bestyrelses-julefrokost d. 17. december

a) Maja og Peter har været i banken og forsøge at overdrage kasserposten, men det kan ikke lade sig gøre – det skal være den nye kasserer,
der skal med, men Maja har papirerne med, som underskrives efter
mødet. Praksisoverlevering er sket og der er lavet foreløbigt regnskab for
i år. Vores vedtægter er dog sådan, at det potentielt er alle, der skal med
og tegne. Det skal vi have lavet et ændringsforslag, der laver det forhold
om til en mere fleksibel model.
Regnskabsmæssigt ser det fint ud for år 2016 – vi går omkring 1100kr. i
overskud som det ser ud nu.

Lav ændringsforslag til
vedtægter om tegning
af foreningen til GF –
Maja tager det med i
dagsorden til næste
møde
Maja skal i banken
med de underskrevne
papirer.

b) Vedtægterne: godkendes,
c) Intet nyt
d) Anne mødes med Thomas Schwarz, Lars Lodberg og 2-3 studerende i
næste uge eller i næste uge igen. Særlige ting, man skal overveje:
- Filosofisk sammenkomst – tirsdag eller ej?
- Vi skal have booket Matematisk Kantine – Peter sender Maja datoerne
og Maja booker allerede nu (torsdag)
- Mangler der noget socialt? Hvordan fungerede receptionen?
- Hvervning.

Peter sender Maja
datoerne og Maja
booker allerede nu
(torsdag)
Anne skriver ud om
julefrokost med
referatet og på
facebook.

e) bestyrelsesjulefrokost: den 17. december hos Maja og Peter,
Mødedel: kl. 14.30-16.-30
Julefrokostdel: kl. 16.30-18.30
Øl-del på værtshus: kl. 18.30-?
Mad: start en tråd i facebookgruppen
4. Arrangementer
a) Specialearrangement med FSK (Maja)
b) Julearrangement (Astrid)
c) Generalforsamling 2017

a) Det kunne igen ikke lade sig gøre med de ledige datoer, der var i FSK’s
kalender. De, der havde meldt positivt tilbage kunne højst to den ene og
den anden dag. Så det er ikke blevet til noget i denne omgang, men vi vil
gerne give det et skud igen i næste semester – først skrive ud, hvem, der
kunne være interesserede i at være med og først derefter lege dato-leg.
Vi vil prøve at være tidligt ude, så vi selv kan byde ind i FSK’s kalender på
forhånd. Erfaringen er, at det er bedst, at det ligger rimelig tidligt efter
afleveringsdato. Vi prøver med endnu et skud til foråret og med endnu en

Maja planlægger
endnu et forsøg i startfebruar 2017
Astrid taler med
brætspilscaféen,
booker lokale og laver
begivenhed hurtigst
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gang i efteråret 2017 omkring september.
I forhold til foråret, skaffer Maja listen over afleverere den 2. januar og
skriver ud og spørger af to omgange – nu og i januar. Vi satser på en af
de to tidligste FSK-gange efter juleferien.
b) Julearrangement. Astrid har talt med Thomas og Kasper og fået dato
på MA Konferencen. Vi lægger os fast på fredag den 16. december, kl.
14.00-16.00/?. Vi køber gaver til vinderne fra de forskellige brætspil. Vi
beder caféen om at tage 4-5 forskellige typer spil med
Begivenhed ud hurtigst muligt.
c)
Vi afklarer dato med kalif indenfor de næste 3 dage, derefter skriver Maja
safe the date ud i nyhedsbrevet og Peter gør det samme på facebook.
Heri skriver vi også en opfordring til at komme med ideer til fagligt
indhold.
Mødet inden julefrokosten bliver et temamøde hvor vi lægger os fast på
fagligt indhold og på vedtægtsændringer.

muligt. Herefter deler
alle med deres filovenner. Maja og
Peter har ansvar for
afvikling. Anne
hjælper med at købe
præmier/mad/gløg
dagen før.
Maja skriver GF safe
the date med ideinput
ud i nyhedsbrev i
denne uge
Peter skriver GF safe
the date med ideinput
ud på facebook.

Ideer fra sidst:
Koncept forslag og idéer:
 Filmfremvisning Lillian Munk Rosing
 Guido Kreis
 Steen Wacherhausen
 Jonathan Sholl
Mulige datoer:
Slut marts eller start april: 1. april, 22. april, 25. marts, 18. marts.
Evt. drøftelse af facebook med medlemmer (se referat fra d. 9/10-2016).
5. Næste møde
a) Punkter til dagsorden
b) Nyhedsbrev (Maja)

b) Nyhedsbrev:
GF:
- Økonomi
- vedtægtsændringer
- fagligt indhold.
- ansvarsfordeling
- ny brevrunde til alumner

Maja sender
nyhedsbrev ud.
Maja sender
dagsorden ud i uge 49
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- Nye bestyrelsesmedlemmer
Opsamlinger:
- På julehygge
- på filosofi i verden
- Filibid til Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde
b) nyhedsbrev udsendes når vi har datoen til generalforsamlingen
- Safe the dato GF + ideer til oplægsholdere
- Julehygge
- Filosofi i verden – vil du have besøg?
- DOXA
6. Eventuelt

Til senere opfølgning:
- DOXA
- Breve til alumner
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