Filibid bestyrelsesmøde
09.10.2016

Referent:
Dato: 9. oktober 2016
Tid: 15:00-17:30
Sted: hos Anne – Sølystgade 14, stuen

Tilstedeværende:
Peter
Anne
Maja
Astrid
Afbud
Jon
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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

Opfølgning

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

Peter blev referent og Maja blev ordstyrer.

2. Faste statuspunkter
a) Filosofi i verden (Anne og Jon)
b) Hjemmeside (Peter)
c) Kalender (herunder Eliten og mere
opreklamering) (Peter)

a) Der er skrevet til en del forskellige gymnasier og Testrup højskole. Der
kan skrives til studievejlederen på Filosofi, hvis det skal op på Blackboard
når der skal søges efter oplægsholdere.
b og c) Kalender er opdateret på hjemmeside og der er lavet facebook
post.

Peter uploader logo (i
rigtig format) ind i
google drive.

3. Diverse opsamling fra sidste møde
a) Overdragelse af kassererpost (Maja)
b) Kvinder i filosofi – noget nyt? (Anne)
c) Facebook – status på diskussion sidst
(Peter) + admins
d) Opdatering af drejebøger (Maja) og
kode-dokument (Anne)
e) Evaluering af kandidatstudiestart
(Anne)
f) Mail fra Sara vedr. alumner (Astrid)
h) Ny dato for bestyrelses-julefrokost

a) Bankmanden havde haft ringet til Astrid, og sagde at han måske skal
have ID på alle medlemmer af foreningen. Det var også muligt at Astrid og
Maja ikke begge behøvede at mødes op i banken.
b) Intet nyt på den front.
c) der er ikke mulighed for at ændre fra facebook side til facebook gruppe.
Hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal vi lave en ny gruppe og få folk til
at melde sig ind igen. Det vurderes at det ikke er den rigtige løsning. Der
er enighed om at give mulighed for at medlemmer sender noget de gerne
vil have slået op, som siden så kan poste i det rigtige format. Det betyder
dog at det skal være lidt ”større” ting, før det giver mening. Det kunne
være muligt at sætte det op som et punkt på generalforsamling hvis
debatten sættes op ordentligt.
d) Der er opdateret login og drejebøger på google drev.
e) Det har ikke været muligt at planlægge møde med Thomas og Lars.
Anne arbejder videre på det.
f) Astrid har haft skrevet og forsøgt at ringe, men uden svarh) Der er flere datoer der er mulige. Der er lavet et opslag på facebook
hvor der koordineres videre.

Maja prøver at ringe til
bankmande og får
detaljerne.

4. Arrangementer
a) Specialearrangement med FSK (Maja)
b) Julearrangement (Astrid)
c) Filmarrangement med Eliten (Astrid) +
ideer til film (alle)

a) der er desværre ikke nogen der har meldt sig. Der har været en del
interesse, men ikke nogen der kunne den dag. Der er et forslag om at
aflyse vores dato, og få en ny dato i november. Planen er at koordinere

Peter opdaterer
vedtægter på
hjemmeside.

Peter sætter op på
hjemmeside og som
facebook post.
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d) Generalforsamling 2017 (alle)

med Mathias og Lars, og få en dato hvor de kan. Hvis så der er flere der
kan, så er det bonus.
b) Det skal være eftermiddag og ikke så langt. En plan er at alliere os
med Victory point og lave brætspils julehygge. Vi kunne købe nogle
pakker i tiger og lave pakkespil. Plan: brætspil fra 14.00 og afslutning
med pakkeleg. D. 2. eller d. 9. december, alt efter hvornår MA
konferencen er placeret. Studievejleder Kasper kan spørges efter
hvornår MA konferencen er placeret. For booking af lokale:
lokalebooking.arts@au.dk. Lokale 1467-515 er at foretrække.

Astrid tager teten på
det. Maja vil gerne
hjælpe med.

Victory point skal kontaktes og det skal aftales med dem. Der ska laves
reklame og plakat.
c) Eliten er med på at lave noget. Vi skal dog komme med et mere
konkret udspil om hvad det er vi gerne vil. Der blev diskuteret og det
blev besluttet ikke at lave noget arrangement med eliten, men evt. at
have bruge film på generalforsamling. Forslag til film:





Flugten til Frihed fra 2014. Baseret på en novelle af Camus + Evt foredrag
om Camus
Medea af Pasolini + evt foredrag om de tragiske og modernitetskritik
Robocop fra 1987 + Kapitalismekritik (mega sjov kritik)
Weekend af Goddard + Foredrag om alle de skøre franskmænd

d) Generalforsamling
Koncept forslag og idéer:





Filmfremvisning Lillian Munk Rosing
Guido Kreis
Steen Wacherhausen
Jonathan Sholl

Anne skriver til Kalif og
prøver at koordinere
dat for
generalforsamling.
Ideer skal ind før
næste møde d. 6.
november.
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Mulige datoer:
Slut marts eller start april
1. april, 22. april, 25. marts, 18. marts.

5. Næste møde
A) Nyhedsbrev (Maja)
B) Næste møde

a) idéer til generalforsamling oplægsholdere. Filosofi i Verden, Doxa,
Julehygge, FSK arrangement. Nyhedsbrev måske først i november.
b) Nyt møde: søndag d. 6. november fastsat som et ekstra møde. Mødet
er hos Maja og Peter. 15.00-17.30. Punkter til næste møde: vedtægter og
referat fra generalforsamling. Evaluering af KA-studiestart. Julehygge
update og FSK.

6. Eventuelt

Til senere opfølgning:
- DOXA
- Breve til alumner
- Filibid til Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde
- Nye bestyrelsesmedlemmer
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