Referat: Bestyrelsesmøde i Filibid
21.01.2018

Referent: Sille
Dato: 21. januar 2018
Varighed: 14.00

Tilstedeværende:
Anne Engedal
Maja Kjær Sloth
Sille Louise Stenild
Lars Lodberg
Fraværende:
Andreas Birch Olsen
Peter Thuborg
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Dagsordenspunkt:
1. Formalia
2. Evaluering: Julehygge

Drøftelse og konklusion:
Valg af referent og ordstyrer.
Ordstyrer: Flad struktur
Referent: Sille
Det gik rigtig fint! Bl.a. var det rart, at der var mange nye KAstuderende, der kom, at det ikke kun blev en ”intern fest” for
bestyrelsen+venner. Pakkeleg var også en god ting – det fik
folk til at snakke lidt mere på tværs, og godt at det var semibrugbare gaver.

Opfølgning

Tilpas med (gode!) æbleskiver, kunne godt have købt lidt mere
glögg.
Estimat på antal deltagere: 30
Der blev ikke taget så mange billeder – det skal vi generelt
være lidt bedre til.
Vi snakkede om at starte en time senere, fordi den første time
gik noget langsomt + bedre ift. fri fra arbejde. Altså: Næste år
vil vi starte kl. 15.00 (underforstået: we do it again!)
3. Filosofi i Verden

Jacob fra Paderup har haft skrevet slut november, men vi har Arbejdsopgaver:
glemt at reagere på det – han ville gerne allerede have et
- Lave call for speakers: Lars
oplæg i februar. Kirsten fra Risskov har endnu ikke reageret
- Dele call for speakers på FB: Sille
på vores anden mail. Derudover er det også smuttet at få lavet
- Kontakt Marie om at dele via BB:
et call for speakers.
Sille
- Svare Jacob, høre om han stadig er
på : Lars
- Skrive til Kirsten igen – venter til
senere på ugen
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Genkontakte udvalgte
kontaktpersoner: Lars, evt. Anne
Arbejdsopgaver:
- Kontakte oplægsholdere (Johanna,
Søren, Jes, Mathias): Anne
- Skrive til Jørgen fra Matematisk
Kantine om mad: Maja
- Brainstorme folk, der skal prikkes
til ift. at stille op til bestyrelsen:
Evt. i fællesskab til sidst
- Oprette FB-begivenhed: Maja
-

4. Generalforsamling

Dato ligger nu fast: 21. april. Peter har bestilt lokaler.
Endelig navngivning af arrangementet: Årsfest- og seminar
Oplægsholdere: Mangler stadig at rykke i Gomore-Mathias,
men Maja har haft prikket til ham IRL. Vi kører ud fra listen,
vi lavede 11. november (her semi copy-pastet):
Forslag til oplægsholdere:
- Johanna Seibt om Robophilosophy – robotter som prekær
eksistens.
- Søren Mau: ph.d.-projekt om begrebet krise – den
økonomiske situation som prekær
- Jes Harfeld
- Mathias Møl Dalsgaard
Andre muligheder:
- Hans Fink
- Henrik Jøker Bjerre
- Morten Albeck
Bestyrelsessammensætning: Der er intet minimum, max. på 7.
Umiddelbart genopstiller Lars, Anne, Andreas og Sille; Maja
og Peter trækker sig.

5. Status på årsregnskab

Indtil videre går det op – der mangler lige svævende 16 kr.
Vi har fået flere penge ind i år, end vi har budgetteret med, og
vi har ikke brugt særlig mange af dem. Det giver os f.eks. rum
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til at kaste nogle flere penge i årsfesten (f.eks. til FBannoncering, sende breve ud til alumner igen)
Filosofisk Sammenkomst gav ikke så stort overskud, som vi
troede: Der var lavet en fejl i excel.

6. Opstart: Karriereveje
for Filosofi ’18

Husker: Carsten Fogh Nielsen er vores kritiske revisor.
Andreas kontakter ham i løbet af de næste par uger.
Sille kontakter snart Marie om opstartsmøde til semesterstart; Arbejdsopgaver
finder mulige datoer med mødestart ca. 16.30-17.00
- Kontakte Marie: Sille

7. Møde med afdelingen
om kandidatintro

Der skal sendes en mail til Thomas Schwarz om møde – vi
starter med at høre om enten d. 6. eller 8. Februar

Arbejdsopgaver
- Sende mailen til Thomas: Sille

8. Nyhedsbrev

Hvad skal med?
- Filosofi i Verden
- Årsseminar og årsfest
- Indkaldelse til generalforsamling
- ”Brug for din hjælp” (kan nok kopieres fra sidste
nyhedsbrev fra oktober)
- Julehygge
- Karriereveje for Filosofi ’17

Arbejdsopgaver
- Do the thing (samle og sende
nyhedsbrev): Anne

9. Til næste møde

Peter og Maja kan ikke de aftalte datoer (18. februar og 18.
marts). Vi laver om til...
- 25. februar kl. 14.00 hos Anne og Andreas
- 11. marts kl. 15.00 hos Maja og Peter (evt. spise noget
grizz sammen)
Punkter:
- Generalforsamling
o Sende invitationer og program ud
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(Til marts forsøger vi at udsende
opstillinger, beretning, etc. ud)
o Påbegynde årsrapport
o Påbegynde årsberetning
o Evt. snak om at prikke folk til bestyrelsen
Update på Filosofi i Verden + Karriereveje + møde med
afdelingen


10. Eventuelt

Lars vil gerne have sin titel/funktion ændret fra
”Kandidatstuderende” til ”Næstformand” inde på
hjemmesiden. Med lidt modvilje bliver hans ønske anerkendt.

Maja har fikset det.
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