Referat Filibid bestyrelse
26.06.2017

Referent:
Dato: 20. juni 2017
Varighed: 18.00-22.00

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

Drøftelse og konklusion:

1. Formalia

Valg af referent og ordstyrer. Peter var referent og Anne var ordstyrer.

2. Præsentation af
medlemmer af bestyrelsen.

Medlemmerne af bestyrelsen præsenterede sig.

3. Filibid 101

Der blev introduceret til Filibid årshjulet, arbejdsopgaver og økonomi
de sidste år v. Anne og Maja.

Opfølgning

Kandidatstudiestart
Filosofisk sammenkomst
Julearrangement
Speciale/Dimittend/FSK arrangement
Filosofi i Verden
Generalforsamling
Filosoffer i Job
CV skrivning / jobarrangement med KALIF
Specialekredse
Bestyrelsesmøder
Nyhedsbrev -> cirka to pr. semester.
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Formandsposten:
- Indkalde til bestyrelsesmøder – dagsorden + påmindelse om
mødet
- Holde styr på vedtægterne, at vi overholder mødekadencen
osv.
- Overblik over de forskellige arrangementer.
- Formanden har indtil nu holdt bestyrelsens beretning til
årsmødet
Kassererposten:
-

Budget
Generel økonomi ansvarlig på projekter

Intro til hjemmeside og IT
4. Forventningsafstemning +
mødekalender

Hjemmeside
Facebook
Nyhedsbrev
Gmail -> send mails fra den
Nemtilmeld
Google Drive

Der blev diskuteret forventninger til arbejdsopgaver, tidsrammer,
ønskede arbejdsopgaver osv.
Lars: Det er ikke helt klart hvor meget tid der bliver. Filosofi i verden
og den slags opgaver vil være interessante.
Andreas: har noget tid i den kommende periode. De administrative
ting vil være interessante.
Maja: Har fundet ud af hvor lidt tid/energi der er efter arbejde. Det
er ikke fordi lysten ikke er der, men er mest på at vi holder
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arbejdsmøder. Vil gerne være med til at forsøge at få flere medlemmer
i foreningen.
Peter: Det digitale vil han gerne arbejde videre med.
Sille: er lidt uklart med tiden indtil specialet er overstået. Arbejdsdage
er den gode måde at arbejde på. Vil gerne arbejde med at få flere KA
studerende med.
Anne: Vil gerne være med på at gentænke hvordan vi tager imod nye
KA studerende og hvad vi gør for dem når de er færdige på KA. Vil
gerne forsøge at give filosofi i verden videre. Vil gerne have opgaver
der ikke handler så meget om at tage kontakt til eksterne personer.
Der blev besluttet følgende møder i bestyrelsen:
Mandag d. 3. juli workshopmøde om kandidatstudiestart kl. 16.30
(hos Anne og Andreas)
Søndag d. 20. august fra kl. 14.00-20.00 (spisning) -> Peter og Maja
Søndag d. 1. oktober kl. 14.00-20.00
Søndag d. 12. november kl. 14.00-20.00
Fredag d. 24. november julefrokost
5. Konstituering: valg af
formand, næstformand,
kasserer samt
ansvarsfordeling

Formand: Sille Louise Stenild
Næstformand: Lars Lodberg
Kasserer: Andreas Birch Olsen

Side 4 af 6

Ansvarsfordeling overordnet:
Kandidatintro: Maja + Sille + Andreas
Filosofisk sammenkomst:
Arrangements kalender opdatering: Peter
Hjemmeside: Andreas + Peter. Tekst redigering på hjemmeside: Sille
Facebook: Sille
Nyhedsbrev: Sille
Filosofi i verden: Anne + Lars
CV kursus + Filosoffer i Job:
6. Kandidatstudiestart

Maja, Sille og Andreas vil gerne koordinere arrangementet.

Anne ringer til
Thomas og hører
hvad de gerne vil
med studiestarten

7. Filosofisk sammenkomst

Sille -> nemtilmeld + Maja. Anne vil gerne skrive breve til dem der
har afleveret specialer. Maja skaffer liste. Anne laver invitation til
underviserne. Peter -> koordinere med Tina omkring krus.

Sille laver
nemtilmeld og
kontakter cheftutor
på Filosofi.
Anne skriver breve
til dem der har
afleveret speciale.
Maja skaffer lister
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på specialer.
Peter Koordinere
omkring krus med
Tina.
8. Evt.

Indkomne mails

9. Punkter til næste møde

Godkendelse af referat fra Generalforsamling
Opdatering af vedtægter

10. Diverse idéer fra mødet

Workshop dage

Lars skriver et svar
til Artjom. Vi kan
ikke se ham i
Filosofi i verden,
men måske kan der
findes ud af noget til
Filosoffer i job.

Kigge på hvad vi gør for nye KA studerende og hvad gør vi for
studerende der bliver færdige.
Kigge grundigt på arrangementerne for at se hvilke vi gerne vil have
eller ikke vil have.
Vedtægter skal opdateres på hjemmesiden
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