Godkendelse af sidste referat
Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
5 minutter til den gode historie
IT
-

Kresten og laura kan ikke få messenger beskeder
- Chris løser det

Nyt fra forpersonskabet
- Schuller tager til Grønland på onsdag
● Møde med Piaster
○ holdt møde med fredsif, faggrupper, idrætsstuderende
○ Piaster havde lavet liste med forslag
○ Vi kan søge penge hos ledelsen - vi behøver ikke få det godkendt af
Piaster
○ Kan være alt materiale vi kan søge penge til
○ skal have svar ind for hvad der mangler
○ De vil søge midler til at lave morgentræning
○ Vi kan være holdledere lønnet til morgentræning
○ Søger penge til forskellige idrætsbegivenheder
■ Blandt andet bordtennis til en turnering
● Piastre fokuseret meget på at pengene kunne bruges på idræt, men alle
på studiet kan søge dem. Lav en blanket hvor der står hvad der skal ske,
hvad det koster og hvor tit det skal være
● Få der ville tage ideerne på sig
● DIF
○ Hvilke idrætsfaciliteter mangler i Frederiksberg Kommune/kbh kommune
■ Der mangler belysning rundt om moserne i Nord Vest
● Fællessamling d. 27. oktober - Kresten
○ En mulighed at nævne begivenheder
○ Kresten nævner jolleyball(d. 5/11-21) og julefodbold (10/12-21)
○ Schuller skriver til Nina at der er julebold d. 10/12-21
○ Chris/Toby/Camilla står for julefodbold
Ting der mangler i redskabsrummet(Toby og Kresten sørger for dette bliver sendt til
Piastre):
-

·
o
·
o
o
o
·

Indendørs Bolde(tunge bolde) - til julefodbold
5stk. Er rigeligt
Lange højrehåndede floorball stave + greb
10 stave til højre side
5 til venstre
10 nye greb til hockey
Flere badmintonketchere + greb

-

o 10 greb
o 20 ketchere
·
o
·
o
·
o

Bordtennisbat
10 bat (måske undervisere)
Bordtennisborde
4 borde ( måske undervisere)
Volleybolde - til jolleyball
10 bolde

Holdleder & hold
● Spring
○ Camilla vil gerne skiftes ud
■ Jakob vil måske - tobias skriver hans kontakt til Chris
■ Tea vil måske
○ Lærke spørger om vi kan ligge spring tidligere?
■ Chris prøver at få det til at ligge op
- Alle hold kører godt
- Dans kører helt okay
- Silje skal have af vide at man ikke SKAL komme hver gang
- Forståelse for at Silje gerne vil kunne bygge på en bestemt dans hver
gang, men man burde godt kunne gøre det anderledes
Fitness
-

Sadlen er blevet spændt - Toby er glad
Carolina og Iben har 4500kr til at ompolstre bænkene

Økonomi
-

Ring til banken og spark dem i røven
Foreninger kan oftest blive glemt i bunken
Til refusioner - Send refusioner som en fælleschat mellem lærke og toby
Refusioner skal ikke hænge, men sendes så hurtigt som muligt

-

Der er hængt nye skemaer op
Der skal planlægges jolleyball turnering - skal samarbejde Melanie
Laura tager kontakt til Camilla og Melanie
Siljes beskrivelse skal kopieres fra facebookside til hjemmeside

PR

Nøglekort
-

Camilla har travlt - der er mange der er blevet uddelt
Der er gamle studerende som ikke er medlem af fredsif som kan komme ind. Er
et problem
De der ikke er medlem af fredsif skal have lukket deres kort
Når conventus er klar lukkes for alle de kort som ikke har betalt
medlemsskab

Skabe
-

Der er skrevet ud på siden og gruppen og nye sedler er sat op
Mange der vil have skabe

Event
● Friluftstur
○ Der var ikke særligt mange
○ Svært at sige hvad grunden til det ikke blev godt
- Jolleyball bliver sindsygt
- Kan squid Games blive til noget?
- VM arrangementer - Toby synes det er en skide god ide, det er koldt udenfor i
den tid.
- Kvalkampe med fodbold inden
Skitur
-

45 med på turen og der skal helst være 48 så vi kan få vores egen bus og kan få
betalt medbragte ski
Spred budskab om at der skal lidt flere med
Kan andre fra Nyelandsvej komme med?
- For Nyelandsvej: godt netværk for studerende på Nyelandsvej
- Imod Nyelandsvej: Det er for alle på KP
- Tidligere studerende kan godt komme med grundet tidligere betalt
depositum - de betaler medlemskab på 250kr
- FredSIF er for alle på KP og derfor mærkeligt hvis det kun bliver for
Nyelandsvej, fordi det ikke er i FredSIF ånd.
- FredSIF medlemmer fra Nyelandsvej har førsteret, eller det bliver i hvert
fald ikke lige sagt højt og opfordret til at man skal tage venner med udefra.
- Det er en skitur for FredSIF medlemmer og derfor ikke kun for
Nyelandsvejstuderende!!!
-
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Julefrokost - den 4. december
-

For bestyrelse og holdledere
Er sygt nice

-
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Kommende datoer

Evt.
-

Møde d. 10/11-21 kl. 16.15 - Kresten er facilitator

