Referat 19.04.15

1.formalia
1.1 valg af ordstyrer og referent
Rikke og Cate
1.2 godkendelse af dagsorden og referat
accepteret

2. konstituering
2.1 valg af formand
Anders Storm stiller op. Storm bliver valgt som formand.
2.2 valg af næstformand
Cate Jensen stiller op. Cate bliver valgt.
2.3 valg af kasserer
Rikke Mayland stiller op. Rikke bliver valgt.

3. evaluering af gf og fest
Sidsel tog referat, og vi skal lige få styr på de ændringer - så vi kan få
opdateret hjemmeside og vedtægter.

3.1 fremtid
Vi skal huske at forventeningsafstemme og fordele opgaver på
forskellige hænder, sådan så det ikke bliver for surt for en/få. SÅ: Der

skal laves planer inden ift. hvordan alting skal ordnes. Banalt, men det
har ikke været en selvfølge inden. Den, der har tråden/teten, skal være
bedre til at organisere, skal være bedre til at uddelegere. OG resten skal
være bedre at huske, at når der skal være fest, at de skal huske at spørge,
om der er brug for hjælp - i tilfælde af, at den der organiserer er blevet
væk i opgaverne, og glemmer at uddelegere.

4. arbejdsplan og ansvarsplan 15/16
Planerne for 14/15: Vi har fået 14 nye medlemmer (vi ville nå 20), det
faglige netværk blandt alumne (wip/loge) som ikke har gået så godt,
men vi er stadig i gang.

4.1 visioner og mål for 15/16
Vi holder fast i, at vi gerne vil have 20 nye medlemmer til.
Det med at få fat i alumnerne, det er måske lidt svært, også fordi vi har
et brand, der er svært at sælge hos de gamle?
Vi skraber alumner sammen fra nu af, fra årgange der bliver færdige nu
og frem - "the children are our future" (Storm).

4.2 ansvarsområder
Medlemmer og økonomi: Rikke
Nyhedsbrev, hjemmeside, facebook, opgavebanken: Cate / Henrik
Ideer i verden: Anders

Fester (GF, Semesterstartsfest, Semesterstartsreception): Cate / Rikke /
Eva
Arrangementer, inde for murerne (AU relaterede): Cand. med
muligheder, Idehist i job, Cand mag i idehist, semesterstartsforelæsning,
kandidatintro: Thea, Rikke, Storm
Arrangementer, uden for murerne: Logen: Eva, Storm, Cate
Mentorordning: Thea, Niels
Rabataftaler: Cate, Rikke
Samarbejdspartnere, AU Career, Filibid: Storm og Thea

4.3 kalender
Maj
- Loge, flyttes til midt maj

Inden sommer:
- Loge?

September
- Specialekreds. (Rikke og Cate tjekker op)
- Semesterstartsfest (det kommer vi nærmere til næste bestyrelsesmøde,
der afholdes inden sommer).

Efterår

- Cand med muligheder
- Mentorordning

Jul
- Julefrokost
- Juleafslutning med KALIF

Forår
- Cand mag i idehsitorie
- Idehistoriker i job

5. opfølgning på igangværende projekter
5.1 mentorordning
Thea har mødtes med Niels og AU Career: På idehistorie er folk
arbejdsmarkedsforskrækkede, og måske det skal have et andet format.
Career tjekker lige, om de har resurser til noget mentor-halløj. Det står
lige lidt i stampe, men måske der kommer nye former. Måske der skal
tilbydes noget til mentorerne.

5.2 ideer i verden
De har lidt svært ved at få nye med i IiV, så de vil køre noget
rekrutteringshalløj. Rikke og Storm skal snakke med dem.

5.3 specialekreds
Den i KBH virker godt! Der er gang i den. Den i Aarhus består pt af to Birgitte Gade og Jakob Rønn, og de er ret selvkørende, virker det til.

5.4 logen
Flyttes til midt maj, og det åbnes for alle idehistorikere. - Også med det
øjemed at rekruttere BA-studerende. Kommunikation: Internt i KALIF
og særligt udadtil. OG vi kan ikke regne med at der ikke kommer så
mange, og vi skal forventningsafstemme med oplægsholder.

6. økonomistatus
Opgørelsen over årsfesten: Vi har et overskud på 1500. Lækkert, fordi
der ikke var mange tilmeldte, MEN vi drak af vores aktiver. Hvis ikke
folk meldte sig til i sidste øjeblik, ville vi have haft underskud. ALTSÅ
vi kan ikke regne med at have samme overskud til næste år.

7. evt.
Rekruttering: Hvad skal vi gøre ved det? Vi skal have flere
kandidatstuderende med i KALIFs bestyrelse!
Næste nyhedsbrev: slutningen af næste uge med reklame for logen, tak
for fest, sæt kryds med fest og brobygnings-halløj.

