Referat: Bestyrelsesmøde i Filibid
12.11.2017

Referent: Maja
Dato: 12. november 2017
Varighed: 14.00

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

1

Dagsordenspunkt:
1. Formalia
2. Karriereveje for
Filosofi

3. Julehygge

Drøftelse og konklusion:
Valg af referent og ordstyrer.
Ordstyrer: Sille
Referent: Maja
Onsdag d. 15. November kl. 16-18
Sille har været i løbende kontakt med Marie – studievejleder.
Der deltager to alumner: Damian Goldberg, der er teamleder i
administrationen på Health AU, Jes Harfeldt der er lektor på
Anvendt filosofi på AAU.
Der er lige nu 7 tilmeldte facebook-eventen (udover Sille og
Marie).
Marie ønsker at det fremover ligger i foråret (som det også har
gjort tidligere), derfor tænker hun på at holde det igen til
foråret.
Andreas foreslog at få hjælp af underviserne til at opreklamere
arrangementet.
Vi aftalte, at holde et møde med Marie i starten af januar ift at
planlægge et arrangement i forårssemesteret. Sille aftaler en
dag med Marie hvor de to kan – og inviterer os andre.

Opfølgning

Andreas fortalte, at der er lavet facebook-event.
Andreas mangler at lave plakat. Det gør han så snart han har
hørt fra Lars, om Thomas kommer.
Lars har ikke talt med Thomas endnu, men han prøver at få
fat på ham i starten af næste uge.
Sille har talt med Victory Point – aka Mathias Linaa – og han
kommer og tager spil med.
Sille mangler at tale med Steen om bøger fra Philosophia.

- Lars tager første kontakt til Thomas om
Feuerzangen bowle
- Peter booker lokale (1465 415)
- Andreas laver plakat
- Sille kontakter Marie om Blackboard
(x2)
- Sille kontakter philosophia om bøger
- Anne kontakter Thomas om invitation af
undervisere og feuerzangenbowle
- Anne kontakter Johanna for at høre, om
hun også har en feuerzangenbowle

Alle har inviteret venner til arrangementet.
Anne har opdateret facebook-begivenheden med nyt lokale.

Sille står for at hjælpe med det praktiske
ift. arrangementet den 15. November.
Sille aftaler et møde med Marie i starten
af januar om nyt karriereveje for filosofi.
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Pakkeleg:
Alle tager pakker med, som har noget med filosofi at gøre til
julefrokosten og så pakker vi dem ind der.
Maja sørger for indpakningspapir, bånd m.m.

- Andreas kontakter SR for at høre, om vi
kan låne to kogeplader af dem
- Sille laver en aftale med fredagsbaren
om at købe to kasser øl af dem
- Maja køber indpakningspapir, bånd
m.m. til pakkeleg
På dagen:
- Maja laver glögg og æbleskivedej – Maja
køber ind til det
- Lars køber ind: rød papirdug,
pebernødder, clementiner og andet
julesnack
- Peter sørger for ild i pejsen og julemusik

4. Filosofi i Verden

Anne har lavet en standard-invitation, og der er fundet
kontaktoplysninger.
Anne, Sille og Lars har sendt mails til gymnasier og højskoler.
Vi aftalte at følge op på næste møde.

- Næste møde: opfølgning på mails til
gymnasier og højskoler.

5. Generalforsamling

Input fra GF 2017: fokuser mere på konferencedelen og
årfesten i reklamen for arrangementet. Arrangementet er fedt
– men det lyder ikke sådan, når det hedder
”Generalforsamling og årsfest”.

- Sille kontakter KALIF og aftaler dato (vi
foretrækker den 21. April, men det kan
også være den 7. April) og spørger til
hvilke lokaler, de gerne vil have – så kan
Peter booke til dem.
Sille skriver til Peter, når hun har hørt fra
KALIF.

Dato: Det kan ikke være den 14.-15. april, for der er faglig
weekend.
Mulige datoer: 7. eller 21. april – vi foretrækker den 21. April
2018.
Peter vil gerne sørge for at booke lokaler: 1467-515 +
fredagsbaren (1465-515).

- Peter booker lokaler, når han har hørt
fra Sille.
- Anne skriver til Mathias Møl Dalsgaard
for at høre, om han vil være oplægsholder
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Vi vil gerne invitere KALIF til at komme til festen.

til GF.

Koncept: hvad skal den faglige del være?
Forsalg til tema: prækreriatet eller prekær eksistens

- Næste møde: opfølgning og beslutning
om faglig del og oplægsholdere.

Navn for arrangement: Filibids faglige festival, Årsseminar og
årsfest, Minikonference, seminar
Forslag til oplægsholdere:
- Johanna Seibt om Robophilosophy – robotter som prekær
eksistens.
- Søren Mau: ph.d.-projekt om begrebet krise – den
økonomiske situation som prekær
Andre muligheder:
- Hans Fink
- Henrik Jøker Bjerre
- Jes Harfeld
- Morten Albeck
- Mathias Møl Dalsgaard
Alle er filosoffer fra AU.
Vi træffer beslutningen på næste møde.
Generalforsamling: vi kan skære ned på beretningen og
præsentation af årsrapporten – sådan det kun er de vigtigste
pointer. Opfordre medlemmerne til at sendespørgsmål inden
Vi kan åbne baren inden GF starter – og servere snacks og
sådan.
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Foreløbigt program (som sidste år):
Det faglige:
Bygning 1467, lokale 515 (se au.dk/kort). Adresse: Jens Chr.
Skous Vej 7, 8000 Århus C.
14.00-14.15: Indskrivning og kaffe
14.15-14.20: Velkomst
14.20-17.00: Mini-konference (oplæg v. Guido Kreis,
Jonathan Scholl, Jacob Busch og JC Bjerring)
17.00-17.15: Pause og baren åbner
17.15-18.15: Generalforsamling
Det festlige:
Bygning 1465-515. Adresse: Adresse: Jens Chr. Skous Vej 7,
8000 Århus C.
18.30-18.45: Velkomst og bar
18.45-21.30: Middag, taler og quiz
21.30-01.00: Fest og dansegulv
6. Skift af kasserer

Andreas fortalte, hvad status er ift. skift af kasserer:
Maja har mistet sin adgang til nemID.
Andreas har modtaget nemID, men har endnu ikke adgang –
banken skal stadig have underskrifter på to dokumenter.

- Andreas og Sille underskriver de sidste
papirer
- Andreas er i kontakt med banken ift. at
få godkendt et forretningsomfang.

Banken har sat spørgsmålstegn ved det forretningsomfang,
som Andreas har lavet til dem.
Forhåbentlig går det i orden snart.
Maja og Andreas har lavet et nyt forretningsomfang, som
Andreas har sendt til banken.
7. Diverse
opfølgningspunker

Maja har arkiveret økonomi-bilag i vores drev. Maja har
overlevet mappe med bilag og diverse papirer fra banken til
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8. Intern julefrokost og
næste møde

Andreas.
Fredag d. 24. november kl. 15.30 hos Maja og Peter.
Vi starter med møde og derefter holder vi julefrokost.
Vi køber ind og laver mad på dagen.
Alle tager pakker med til pakkeleg til juleafslutningen –
pakkerne skal have noget med filosofi at gøre.
Maja sørger for at have købt indpakningspapir til det.

- Alle tager pakker med til pakkeleg til
juleafslutningen (ca. 2-8 pakker pr.
person). (Filibid betaler for pakkerne –
husk kvitteringer)
- Maja sørger for at have købt
indpakningspapir til det.

Emner til næste møde:
- Indpakning af pakkelegsgaver
- Generalforsamling
- Filosofi i verden
- Status på tilbagemeldinger ift. Medlemmer der har meldt
ind, hvad de arbejder med på vores hjemmeside
9. Eventuelt

Vi har lancheret en ny feature på hjemmesiden, hvor alumner
kan melde ind, hvad de arbejder med – men der er ikke nogen
(ud over os selv), der har meldt sig ind.
Peter har lavet nogle tekniske opdateringer på hjemmesiden
og sat bestyrelsesbillederne bedre op.
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