
Idehistories	  Fagudvalgs	  Generalforsamling	  
Den	  28.09.12	  
	  
Referat:	  
	  
Tilstede	  er:	  Cecilie	  (2010),	  Simone	  (2010),	  Alexander	  (2012),	  Pernille	  (2012),	  Louise	  
(2012),	  Sidsel	  (2011),	  Simon	  F.	  (2010),	  Janni	  (2010),	  Simon	  UF.	  (2012),	  Niels	  Christian	  
(2012),	  David	  Alexander	  (2011),	  Thea	  (2007),	  Esben	  (2012),	  Øjvind	  (2010)	  og	  Jakob	  
(2009).	  	  
	  
	  

1. Formalia	  
1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  den	  7.	  september.	  (Det	  ligger	  på	  facebook	  

og	  er	  udsendt	  og	  kan	  ellers	  fås	  ved	  henvendelse	  til	  
idefagudvalg@gmail.com)	  
Godkendt	  	  

2. Valg	  af	  1	  referent	  og	  1	  ordstyrer.	  	  
Jakob	  er	  referent	  og	  Sidsel	  er	  ordstyre.	  	  

3. Godkendelse	  af	  dagsorden.	  
Dagsordenen	  blev	  godkendt	  med	  tilføjelse	  af	  punkt	  1.3,	  8,	  13	  og	  14	  	  

	  
2. Vedtagelse	  af	  forretningsorden	  

1. Forslag	  uddeles	  på	  mødet.	  Vedtaget	  med	  en	  enkelt	  ændring.	  Se	  
nedenfor.	  

	  
3. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  

Der	  er	  ikke	  indkommet	  nogen	  konkrete	  forslag,	  men	  der	  er	  et	  forslag	  om	  at	  
vi	  tager	  en	  snak	  om,	  hvad	  fagudvalget	  skal	  lave	  det	  næste	  år.	  

1. Vi	  opretter	  en	  FB-‐page.	  	  
2. Vi	  vil	  gerne	  have	  en	  hjemmeside	  på	  AU's	  hjemmeside.	  	  
3. Vi	  vil	  gerne	  afholde	  eksamenscafeer.	  	  
4. Der	  er	  ikke	  udpræget	  opbakning	  til	  at	  gøre	  fagudvalget	  mere	  sexet.	  	  
5. Fagudvalget	  går	  officielt	  med	  i	  Aarhus	  Pride.	  	  
6. Vi	  ønsker	  større	  samarbejde	  mellem	  de	  officielle	  organer	  og	  os.	  	  
7. Janni	  vil	  gerne	  lave	  plakater.	  Vi	  tager	  punktet	  op	  på	  næste	  møde.	  	  
8. Vi	  skal	  gøre	  mere	  for	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  vedtægternes	  §	  6.	  Bl.a.	  

med	  en	  quiz.	  	  
	  

4. Behandling	  af	  vedtægtsændringer.	   
1. §	  3,	  stk.	  2	  tilføjes	  der	  efter	  ”valg	  af	  repræsentanter	  til	  studienævn	  og	  

Artsråd,	  Studenterrådet	  på	  Arts”	  ”og	  UFU”	  	  
	  

5. Valg	  til	  forretningsudvalget	  (3	  studerende)	  
Forretningsudvalget	  er	  ansvarlig	  for	  afholdelse	  af	  møder	  i	  fagudvalget,	  at	  



vedtægterne	  og	  forretningsordenen	  overholdes,	  samt	  at	  fagudvalget	  
generelt	  er	  til	  at	  komme	  i	  kontakt	  med.	  

1. Niels	  Christian,	  Simon	  UF.	  og	  Thea	  er	  valgt	  til	  forretningsudvalget.	  	  
	  
6. Valg	  af	  repræsentanter	  til	  Studienævn	  (det	  er	  endnu	  ikke	  afklaret	  om	  det	  os	  

eller	  filosoferne,	  der	  skal	  have	  pladsen	  i	  SN,	  så	  der	  er	  en	  chance	  for,	  at	  dette	  
punkt	  bliver	  udskudt)	  

1. Cecilie	  er	  valgt	  som	  Idéhistories	  kandidat.	  	  
	  

7. Valg	  af	  repræsentanter	  til	  ARTSrådet	  
1. Niels	  Christian,	  Simon	  UF.,	  Esben.	  	  

	  
8. Valg	  til	  UFU:	  

1. Sidsel	  og	  Niels	  Christian	  er	  valgt.	  
	  

9. Aktuelle	  problemer:	  	  
1. Førsteårs	  har	  et	  for	  lille	  lokale	  i	  Filosofiske	  Ideers	  Historie.	  Vi	  indstiller	  

til,	  at	  det	  foto-‐dokumenteres.	  Vi	  sender	  mail	  ud	  for	  at	  klage	  til	  alle	  vi	  
kan	  komme	  i	  tanke	  om.	  	  Det	  bliver	  (forhåbentligt)	  taget	  op	  i	  UFU'en.	  	  

2. Der	  er	  et	  problem	  med	  at	  der	  er	  for	  få	  på	  kandidaten.	  Hvad	  er	  der	  
galt?	  Og	  hvordan	  går	  vi	  noget	  ved	  det?	  Vi	  vil	  gerne	  gøre	  noget	  
konkret	  ved	  det...	  vi	  vil	  gerne	  blive	  bedre	  til	  at	  gøre	  det	  klart,	  hvad	  
man	  kan	  bruge	  det	  til.	  Kandidater	  får	  rent	  faktisk	  job!	  	  
	  

10. Kort	  opfølgning	  på	  "Fagkritik	  -‐	  hvad	  vil	  vi	  med	  Idéhistorie"	  
1. Der	  er	  et	  FB-‐event.	  Man	  skal	  opfordre	  alle	  til	  at	  komme.	  Der	  bliver	  

muligvis	  øl.	  	  
	  

11. Kort	  opfølgning	  på	  faglig	  weekend	  
1. Der	  ledes	  efter	  et	  sted...	  	  Fredagsbaren	  kan	  måske	  sponsorer	  noget...	  

	  
12. Kort	  nyt	  fra:	  

1. ARTSrådet:	  De	  har	  gang	  i	  efterårskampagner	  
2. kbsIFI:	  Intet	  at	  berette	  
3. Studenterrådet:	  Intet	  at	  berette	  
4. Studienævnet	  og	  UFU:	  Der	  er	  formuleret	  en	  klage	  til	  ledelsen	  over	  

den	  gennemgribende	  uprofessionalitet	  i	  administrationen	  af	  opstart.	  	  
	  

13. Kalender:	  	  

1. Næste	  fagudvalgsmøde	  er	  12/10.	  	  

2. Fagkritik	  den	  11/10	  

14. Evt.	  	  



	  

	  

 


