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Indledning
KALIF har taget sine spæde barneskridt og vi kan næsten ikke længere
kalde os en ny forening. Det første år har budt på lidt af hvert. I det
følgende vil vi reflektere lidt over det vi har nået og det vi ikke har nået.
Længere nede er de enkelte poster uddybet.

forårssemestret, kan vi nå at reklamere og informere alle medlemmer
og interesserede i god tid.
Den samme naive optimisme gælder skituren. Det kræver stor
planlægning i god tid og vi fandt det hensigtsmæssigt at lægge vores
energi andre steder.

Ved den stiftende generalforsamling i april 2013 var initiativtagerene til
KALIF allerede i dialog med studievejledningen om overtagelse af de
større arrangementer i rusugen. Dette blev indskrevet i
aktivitetskataloget og vi synes faktisk at vores aktiviteter i rusugen var
en stor succes. Hårdt arbejde ja, men også et arbejde der lader os lære
tutorerne, studievejledningen og de nye studerende bedre at kende og
giver os muligheden for at invitere alumner til arrangementerne.

Vi har i bestyrelsen været heldige at have nogle stærke kræfter med
mod på grafik, hjemmesider, nyhedsbreve og facebook. Det betyder, at
vi har kunnet stå for alting selv og udover at det er billigt, er det blevet
som vi vil have det. Vi er glade for at have udsendt nyhedsbreve til cirka
270 modtagere og at mange følger KALIF på facebook. Vi håber at kunne
tilbyde endnu mere indhold kun for medlemmer på vores hjemmeside i
det næste år.

Vi har i det hele taget haft et rigtigt fint samarbejde med
studievejledningen og instituttet. Vi har lavet kandidatintroduktion,
idehistorikere i job, introduktion til kandidatstudiet og oplæg for
specialekredsen sammen. Ligeledes har undervisere været gode til at
stille op og fortælle om deres fag eller lave oplæg ved arrangementer.

KALIF har hele året været repræsenteret med et bestyrelsesmedlem i
fagudvalget. Vi er glade for at kandidatstudieordningen er på
dagsordenen og bliver debatteret i de mere studenterpolitiske udvalg.
Vi forventer at fortsætte det gode samarbejde med fagudvalget og har
også overtaget deres studenterdrevede projekt Ideer i Verden, som nu
ligger i KALIF regi.

Vi havde – noget optimistisk – skrevet to udlandsture i
aktivitetskataloget: en studietur til østeuropa og en skitur. Det viste sig
at være for ambitiøst at stable disse ture på benene og der er flere
faktorer, der spiller ind i dette: Hvis vi gerne vil lave en studietur, uden
at lægge den oveni undervisningen, har vi på efterårssemestret kun
efterårsferien at gøre med. Dette giver meget kort tid fra semesterstart
til reklame og tilmelding. Samtidig er det måske ikke perfekt for
alumner, der formodentlig ikke har ferie eller har meget andet at bruge
den på.
En mulighed kunne være at lægge studieturen i foråret. Her skal man
tage højde for eksamensperiode, generalforsamling og den årlige faglige
weekend på Idéhistorie. Det ville være hensigtsmæssigt at samarbejde
med en af temarammerne på kandidatuddannelsen om studieturen; på
den måde kan den faglige ramme sikres og hvis turen ligger i

Vi nåede ikke at arrangere specialekonferencer eller præsentation af
ph.d.-projekter i år. Vi håber at disse arrangementer kan springe ud af
specialekredsen eller måske ligge i forbindelse med studiestarten.
Specialekredsen inviterede til en mini-julehygge-konference, men
timingen kunne nok have været bedre; det er svært at trække folk af
huse midt i december.
Vi har nu et solidt udgangspunkt. Med over 70 medlemmer har KALIF
faktisk en stemme. Vi håber at det kommende år vil bringe endnu flere
medlemmer og at KALIF kan tilbyde medlemmerne endnu mere.

Bestyrelsen 2013/14
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Specialekreds
Vi startede i efteråret 2013 en specialekreds for idéhistorikere som har
påbegyndt eller snart påbegynder deres speciale. Kredsen er tænkt
som et forum for nuværende og kommende specialestuderende, hvor
man har mulighed for at diskutere og socialisere over en kop kaffe, høre
et oplæg fra et af fagets kloge (ansatte) hoveder eller lære nye værktøjer
til bedre at administrere specialeprocessen.

Mentorordningen leverer primært to ydelser - rådgivning og jobintro som begge kan bestå af en række underleverancer.

Vi er allerede kommet godt fra land med nogle gode studenteroplæg og
har endvidere haft besøg af ph.d.-studerende Marie Louise Kaufmann
Jensen, som forkælede kredsen med en spændende introduktion til
hermeneutikkens og fænomenologiens idéhistorie og relevans for de
forskellige specialeprojekter. Der har været afholdt møder hver anden
onsdag i efterårssemestret og forårssemestrets møder er også godt i
gang. Kredsen mødes hver anden uge. Med 8-10 fremmødte hver gang
og engagerede studerende synes vi selv at målet for kredsen er opfyldt.

Mentorordning for idéhistorikere
Som lovet på den stiftende generalforsamling i foråret 2013 har KALIF i
det forgange år arbejdet på etablere et mentorkorps målrettet
kandidatstuderende og alumner. Ordningen åbnede officielt den 14.
marts i år med foreløbig 20 mentorer fra alle relevante brancher:
undervisning, selvstændig/freelance, privat og offentlig sektor.
Formålet med ordningen er at give kommende og færdiguddannede
idéhistorikere konkret vejledning om og indblik i arbejdsmarkedet uden
for universitetsverdenen. Mentorordningen skal således sætte
perspektiv på de overvejelser om branche- og karrierevalg, mange
oplever i forbindelse med afslutningen af deres uddannelse. En
behovsanalyse udarbejdet i regi af mentorordningen peger på, at
kandidatstuderende savner netop konkrete råd og italesættelse af
arbejdslivet uden for universitetsmurene.

Til at levere mentorydelserne rekrutteres løbende til et mentorkorps af
uddannede idéhistorikere repræsenterende de relevante brancher på
arbejdsmarkedet. Det er op til mentee og mentor selv at afstemme
forventninger til samarbejdet, som kan have kortere eller længere
karakter.
Man tilgår mentorordningen via KALIFs hjemmeside.
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Ideer i verden
”Idéer i verden” er en frivillig foredragsgruppe, der blev startet af de
studerende på Idéhistorie i foråret 2013 i forlængelse af fagudvalgets
arbejde. Gruppen er overgået til at høre til under KALIF, men er stadig i
høj grad selvorganiserende.
Gruppens formål er at udbrede kendskabet til Idéhistorie, ved at gøre
faget tilgængeligt for et bredt publikum og at dele vores faglige viden på
en anderledes, spændende og underholdende måde.
Derfor arrangerer vi frivillige og gratis foredrag rundt om i det ganske
land. De studerende deler og videreformidler den viden, som de har
tilegnet sig igennem f.eks. en eksamensopgave eller til
en forelæsningsrække.

styrke oplevelsen af at gå på et hold trods det faktum at det er relativt
få studerende, der er tale om.
Arrangementet løb over to dage, hvor den første var introduktion til
studiets struktur med blandt andet velkomst og oplæg af Morten
Haugaard Jeppesen, samt studenterstudievejleder Cecilie Kjær Rimdal.
Yderligere var der introduktion til det at være kandidatstuderende ved
to af de nuværende kandidatstuderende. Om aftenen indledtes en
anden tradition som en del af programmet, nemlig
semesterstartsforelæsningen som der kan læses om andetsteds.
Dag to var introduktion til de to temarammer, man vælger mellem på
første semester af kandidaten: ’Politik og Samfund’ og ’Videnskab og
teknologi’, samt opfordring til deltagelse i semesterstartsreceptionen
og semesterstartsfesten.

De forskellige foredrag er baseret på selvvalgte emner, som den enkelte
foredragsholder har arbejdet med og specialiseret sig i på studiet og
brænder for at formidle. Fordi foredragene er selvvalgte, omhandler de
alt lige fra undersøgelser af, hvorfor skotter går i kilt, hvordan vi egentlig
kan spilde tiden og hvilke sammenhænge, der findes mellem reklamer
og propaganda til Adam Smiths Interessemenneske, eksperimentets
status, humorens virkemidler og meget andet. Der er derfor noget for
enhver smag og der kommer hele tiden nye emner til.

Vi forventer, med enkelte justeringer, at afholde samme arrangement
til studiestart 2014 og konkluderer, dermed også, at det har været en
succes.

Foredragene retter sig særlig, men ikke udelukkende, imod
gymnasieklasser, teknisk skole, handelsskolen og højskoler.

Kandidatintroduktion

Programmet var dels praktiske oplysninger om uddannelsens struktur,
hvordan man søger etc., dels oplæg fra de forskellige undervisere på
uddannelsen om, hvad der mere konkret er ment med studieordningens
fine ord. Yderligere var to nuværende kandidatstuderende forbi for at
fortælle om deres motivation for at læse kandidat på Idéhistorie, samt
hvordan de oplever forskelle og ligheder med bacheloruddannelsen.

I samarbejde med studievejledningen ved Idéhistorie afholdt KALIF
årets kandidatintroduktion. Der har i en årrække ikke været en egentlig
studiestart for nye kandidatstuderende. Formålet med at starte dette
er, at styrke tilhørsforholdet til Idéhistorie for nystartede kandidater
med såvel baggrund fra Idéhistorie som fra andre steder. Desuden at

KALIFs motivation for at initiere og deltage i arrangementet er vores
formål om at: ”- styrke kandidatuddannelsen på Idéhistorie og inspirere
idéhistoriske bachelorstuderende og andre til at blive
kandidatstuderende.”

Samarbejde med studievejledningen

Cand.mag i idéhistorie
Den 3. marts afholdt KALIF i samarbejde med studievejledningen på
Idéhistorie et oplysningsarrangement om kandidatuddannelsen på
Idéhistorie.
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Idehistorikere i job
Arrangementet har ikke været afholdt inden deadline for denne
beretning. Det bliver afholdt efter samme forskrift som sidste år, hvor
det var en stor succes med mere end 50 deltagere. I år har vi inviteret 5
idéhistorikere med forskellige profiler til at fortælle om deres vej ud i
livet efter en kandidatgrad i idéhistorie. Vi forventer at det bliver en
succes – mere om dette i den mundtlige beretning på
generalforsamlingen.

Kommunikation
Nyhedsbrev
Vi har i alt udsendt 3 nyhedsbreve, samt indkaldelse og information om
generalforsamling etc. Bestyrelsen lagde ud med en diskussion om, hvor
ofte vi skulle opdatere KALIFs medlemmer og andre interesserede om
KALIF relevante aktiviteter. Vi endte med at beslutte at udsende
nyhedsbrevet 3-4 gange årligt og derudover bruge Facebook og
hjemmeside.
Nyhedsbrevet bliver sendt ud til mere end 250 modtagere, hvoraf i snit
ca. 40 procent (næsten dobbelt så mange som gennemsnittet for
foreninger som vores) åbner det, ligesom nyhedsbrevet også har en fin
klikrate på diverse link.

Hjemmeside
Vi har brugt en del energi på at bygge en overskuelig og fyldig
hjemmeside. Det er delvist lykkedes, men det er naturligvis et løbende
projekt, dels at holde den opdateret, dels at udbygge den med relevante
undersider. Det største projekt den seneste tid har været at lave en
indgang til KALIFs medlemmer, hvor der ligger materiale, som kun disse
kan tilgå. Denne proces er nået langt og inden generalforsamlingen
skulle alle medlemmer gerne have mulighed for at tilgå dette område
via et personligt login.

Det er en løbende diskussion i bestyrelsen, hvordan vi gør hjemmesiden
relevant for vores medlemmer. Vi håber at vi har ramt et niveau af
oplysning, der tilfredsstiller medlemmernes behov.

Facebook og LinkedIn
Bestyrelsen har forsøgt aktivt at benytte Facebook til at oplyse om egne
og andres relevante arrangementer. Ligeledes deles der nogle gange
nyhedsartikler med særlig relevans for idéhistorikere.
Vi har oprettet en gruppe på LinkedIn for KALIF’ere, men endnu ikke lagt
nogen særlig energi i at promovere denne eller bruge den aktivt i vores
kommunikation.

Arrangementer
Semesterstartsreception
Den traditionsrige semesterstartsreception på Idéhistorie, hvor de
nybagte cand. mag.’er får et håndtryk og en kop og de nye studerende
bydes velkommen, har efter diverse sammenlægninger i
administrationen hængt i en lidt vaklende tråd. KALIF har nu overtaget
afholdelsen af reception i forbindelse med overtagelsen af andre
semesterstartstraditioner.
Vi synes det er vigtigt at holde fast i denne slags traditioner; det er dem,
der er med til at skabe den specielle følelse af at høre til noget.
Årets reception var en hyggelig og uformel affære. KALIF bød på en glas
vin/vand og snacks og havde, da der ikke findes flere af de originale AUkopper, fået KALIF-kopper fremstillet. Det vil for fremtiden være sådan
en, man får til minde om sin tid på Idéhistorie.
Morten Haugaard holdt tale og årets studentertale blev holdt af Maria
Klaris. Læs hendes opsang til idéhistorikere på hjemmesiden.

Semesterstartsforelæsning
I takt med overtagelsen af de traditionelle sociale arrangementer ved
semesterstarten og opstarten af kandidatintroduktion, startede vi en ny
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tradition, nemlig semesterstartsforelæsningen. Vi mente, at der var
plads til et fagligt arrangement for alle, nye og nuværende studerende,
samt alumner, i rusugen.
Trods lidt problemer med lokalebookingen, blev det et rigtig fint
arrangement. Hans Jørgen Schanz talte om ånd, KALIF gav et glas vin og
vi synes, at en god tradition er grundlagt.

Semesterstartsfest
Den årligt tilbagevendende semesterstartsfest på idéhistorie blev
traditionen tro afholdt igen i 2013 - men hvor det denne gang var Kalif,
der stod for arrangeringen af festen og ikke tutorerne, som det ellers
har været de foregående år. Med stor hjælp fra tutorerne i løbet af
aftenen blev semesterstartsfesten en kæmpe succes! - Med næsten 100
til spisning og med efterfølgende bar og fest blev det nye semester
festet i gang af både alumner, studerende og ikke mindst underviserene
på idéhistorie.

Julehygge
Som en slags midtvejsevaluering inviterede specialekredsen i december
til julehygge. Alle var velkomnne og målet var dels at presse de
studerende til at formulere noget der kunne præsenteres for
udenforstående, dels at give interesserede indblik i hvad de
specialestuderende går og roder med.
Desværre mødte kun en ud over specialekredsen op. Det er svært at
samle de studerende i december, når de selv har skrivefri og folk har vist
mere end travlt generelt. Næste år kan vi overveje at lave
arrangementet som et opstartsarrangement i februar. Men alt andet
lige var det en hyggelig eftermiddag og specialekredsen medlemmer fik
alle fremlagt deres projekt en sidste gang inden juleferien.

Administration og dagligt arbejde
Bestyrelsen
Bestyrelsen har afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder (29.04.13,
10.06.13, 09.09.13, 09.10.13, 17.02.14 og (endnu ikke afholdt)
24.03.14), samt en julefrokost. Bestyrelsen har i 2013/14 bestået af
Rikke Mayland Olsen, Simon Østergaard Chievitz (udtrådt pr. 09.09.13),
Cate Betzer Jensen, Eva Esmann Behrens, Henrik Borup, Thea P.
Frederiksen og Niels Bay Rye, samt som suppleanter Anders Storm
(indsuppleret som bestyrelsesmedlem pr. 09.09.13) og Lars Broslet.
Bestyrelsen konstituerede sig på første møde med Rikke Mayland Olsen
som formand, Niels Bay Rye som næstformand og Cate Betzer Jensen
som kasserer. Mellem disse, de øvrige bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter, blev opgaver mv. fordelt. Der har gennemgående været en
høj grad af uddelegering så bestyrelsesmøderne har været forbeholdt
større beslutninger og opdateringer.

Økonomi
KALIF har i det første år haft en sund økonomi. Vi har generelt haft en
langt højere omsætning end budgetteret og dette resulterer i et
overskud på 16.070,18 kroner.
Der kan læses mere i den økonomiske årsberetning i årsrapporten om
KALIFs økonomi. Herunder er blot en status på det praktiske omkring
økonomien.
Det tog os en rum tid at få oprettet en foreningskonto i Djursland Bank
og papirarbejdet og administrationen i forbindelse med dette har
trukket tænder ud. Da det grundlæggende først var på plads og
excelarkene sat op blev det langt nemmere at føre regnskab med KALIFs
relativt simple økonomi.
Vi har implementeret et betalingsmodul fra nemtilmeld.dk på
hjemmesiden. Det betyder, at vi ikke får betalinger for indmeldelse eller
tilmelding til arrangementer ind på kontoen med det samme, men
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derimod hver måned, så en kassebeholdning er nødvendig til udlæg. Til
gengæld lettes administrationen betydeligt og risikoen for
menneskelige fejl mindskes. Betalingsmodulet kan løbende justeres til
alle slags indbetalinger og kræver ikke det store arbejde.
Der skal lyde en stor tak til Studenterrådet og Studenævnet for tilskud
til opstart af foreningen og til semesterstarten. Og tak til AU Alumne,
som har finansieret udsending af breve, har printet for os og lånt os
plads.

Medlemsdatabase
KALIF samler oplysninger om medlemmer til brug for intern statistik og
målrettet kontakt. For eksempel har vi medlemmer fra alle årtier og fra
flere lande. Vi tillader os at skrive til medlemmer eksempelvis hvis vi er
interesserede i oplægsholdere fra bestemte brancher eller lignende.
Medlemsoplysningerne er ikke tilgængelige for andre end bestyrelsen
og bruges ikke til andet end intern brug, ligesom de ikke gives videre til
tredjemand. Der udveksles dog af og til oplysninger med AU Alumni.
De oplysninger vi er interesserede i er: navn, adresse, mailadresse,
immatrikulationsår, nuværende beskæftigelse.
Medlemmer opfordres til at skrive til kalif@idekalif.dk, hvis deres
oplysninger ændres.
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