Valg af referent

Godkendelse af sidste referat

Godkendelse af dagsorden

5 minutter til den gode historie

Evaluering på kommunikation med Kultus.
-

Rene linjer
Fremadrettet?
- Caro og Thea snakker videre
- Møde inden julefesten
- Vi følger ledelsens retningslinjer
- Skal vi have en kommunikationsansvarlig?
- Event og pr ansvarlig til events
- Campusrådsmedlemmer udover

Inspirationsuge - uge 46
-

-

-

Hvad? Hvornår? Hvorfor?
Studierådet har fået penge som bruges på “events” rundt på forskellige
campusser
Komiker mandag (FredSIF åbent fra 15-16)
Sport tirsdag (omlægning af program)
- Præmier
- A la foreningscafé med forskellige stationer
- Eller volley, fodbold, badminton, bordtennis, styrke en times tid af
gangen??
- Hvem kommer?
- Camilla N, Laura eftermiddag, Toby aften, Kresten og Chris
- Camilla S skriver til holdlederne
- Program:
- 15-17 (bordtennis, basket og volley)
- 17-18.30 (badminton og styrke)
- evt. aftensmad her (hvis spons)
- 18.30-20 (fodbold)
Teater onsdag med magi, homoseksualitet og islam
- FredSIF program ændres, så fodbold 15-17, træning 17-18. (det skriver
holdlederne selv ud).
Bæredygtig torsdag med loppemarked og aktivisme-talk
Krea-fredag og Alexander Oscar koncert + cafe til 01

-

FredSIFS rolle?

Kresten spørger om vi kan få sponsoreret aftensmad (hvis ikke til alle så til bestyrelse og
holdledere? ;))
Camilla skriver ud til holdledere og Chris, hvem der kommer.
-

Omlægning af program tirsdag: Skal sende til Studierådet for KP senest 19
Turneringer? NEJ

Nyt fra forpersonskabet
-

-

Ansøgning om nye redskaber
- Der er sendt en ansøgning afsted, men der er endnu ikke kommet svar.
- Toby sender besked til Bjarke igen + nævner “scoreboard-tablet”
Booking af lokale til julefrokost
- Vi har fået go for at have idrætslokalet, men ikke booket det endnu (det
gør Kresten og spørger Nina om nøgle)
- Kresten spørger også om vi kan booke lokale B311 på fredag den 19. kl
17 til skimøde.

Holdleder & hold
●
●
-

-

-

-

-

Nogle hold, der har behov for boost?
Nogle hold, der skal omlægges på sigt?
Generelt godt
Basket har brug for boost
- Camilla spørger om de vil sende billeder til hende, så hun kan lægge dem
ud.
- Folk synes, det ligger sent.. Kan det ligge på et andet tidspunkt? Chris
snakker med holdledere om, om det er muligt for dem.
- Forslag: Bordtennis og basket på samme tid??
Jollyball var kæmpesucces
Fodbold også populært - for populært?
- evt. først til mølle med 15 pers.
- vi spørger folket
- Toby og Konnie spørger folket
Bordtennis
- Kun en time
- enten 15-16 eller 16-17
- Chris finder ud af det og snakket med Christian
Spring
- mangler opbakning
- sig det til jeres idrætshold
- Toby beder Linnea om at sige det til hendes idrætshold
- Kan det rykkes?
Arnis er død

-

- hvad skal lægge her?
Badminton
- Camilla er hjælpeholdleder
- Der kommer omkring 12 hvilket passer superfint

Fitness
-

Hold Joe-tøserne syer skum ind i bænkene også kaldet ompolstring.
Højtalerne driller - den til venstre
Kresten tjekker lyd på anlæg

Økonomi
-

Har vi fået styr på det?
- Det hele skulle været gået igennem på fredag d. 12/11-21
Conventus?
Er vi forsikret? Danske bank nævner Tryg
Vi en inde i banken
fylde folk i conventus
- dato: 22/11 kl 16-17

PR
-

intet nyt

Nøglekort
-

når conventus virker slettet vi gamle medlemmers adgang
der er kommet nye sedler ned hurra
skriften skal være tydelig - holdledere tjekker lige inden de udleverer kortet.

Skabe
-

Cecilie har tjekket, hvilke skabe der ikke duer.

Event
-

Jollyball?
- succes
● Fodbold?
- Toby, camilla og chris
- Møde ASAP for at aftale nærmere
- Undervisning
- Book hallen
- Tværprof
- evt. start kl 13 så det ikke går ind over undervisning
- kommunikation med soltinget og kultus
Skitur
-

Hvordan booker vi lokaler? - Kresten sørger for det
Itep 1. års kan ikke komme med, så vi mangler nogle flere deltagere.

-

Hvis de ikke kommer med er vi 41

Julefrokost - den 4. december -

Kresten og Camilla Arbejder på program og mad.
Lokalebooking - Kresten
Chris-møde med K+C? Kresten skriver til chris
Kan vi købe 2 fustager af Kultus?
- Kresten spørger Nina

Kommende datoer
Evt.

7. december 15.30 - Evt. Kultus inviteret

