Referat: Bestyrelsesmøde i Falihos
●
●

Indkaldte: Pernille, Bente Wangsgaard,
Mette, Rasmus, Ditte, Kristine, Bente
Wain, Christian, Dennis

6/9-2019
17.00-20.30

Afbud: Bente Wain, Mette, Rasmus
Mødeleder: Dennis
Ordstyrer: Dennis
Referent: Pernille
Dagsordenspunkter:

Mål & ansvar:

Referat:

Siden sidst...

At alle får delt og
Ditte: Arbejdet med bladet.
informeret om det arbejde Redaktionsmøde i sommerferien,
der gøres mellem
møderne.
Christian: Møde i rådgivningsgruppe i
uvm, skal holde kursus i Aalborg om
økonomi ( Husk postkort),
Bente: Styr på internet, kontor mm. efter
flytning. Hvis der er smuttet noget, så giv
besked.
Kristine: Bladet.
Pernille: Lukket folk ind på facebook
Dennis: Møde i historiedidaktisk
netværk, Oplæg for studerende i Odense,
men der kom ikke de ventede oplæg til
hjemmesiden retur.

Økonomi

Bente informerer

Lidt bagud på kontingenter. Der er 60
som mangler at betale.
Der er kommet penge ind til et
filmprojekt, men de udbetales igen til
projektet.

Hjemmeside

Bente styrer punktet

Hjemmesiden er ikke færdig endnu.
Der kommer et link til
bestyrelsesmedlemmerne i løbet af et par
uger, så gives feedback i
facebookgruppen.

Arrangementer
1. Samarbejde med

1. Christian
2. Evaluering og

1. Mødet udskudt til 27. september
2. Lavet nogle gode videoer.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Folketinget
Folkemødet
Genforeningen
arrangement i
samarbejde med
Grænseforeningen
og Clio
Læringsfestival
Årskonference
Fælles nordisk
konference
Historiedidaktisk
netværk
Andet?

3.

4.

5.

6.
7.

8.

opsamling på
mulige tiltag samt
drøftelse af om vi
skal deltage næste
år og i hvilken
udstrækning.
Rasmus er godt i
gang med
arrangementet om
Genforeningen og
styrer punktet.
Hvilke muligheder
ser vi i en fælles
stand med andre
faglige foreninger
og hvem er
tovholder på næste
års deltagelse?
Koordinering af
sidste planlægning
og reklame.
Konkret – hvem
står for at
koordinere
tilmeldinger til
workshops? Skal
vi forsøge at få
sponsoreret vores
oplægsholdere?
Rasmus
Dennis melder
tilbage, hvad der
blev besluttet på
mødet i Jelling.
Andet?

Lavet lyd, så der kan laves noget
podcast
Det blev lidt dyrere end forventet.
Der var ikke planlagt så meget,
men tog til det, da der gav
mening.
Vi havde en drøftelse af om
hvorvidt vi skal deltage?
Vi udskyder beslutning om fortsat
deltagelse til næste møde.
3. Udsættes
4. Pernille tager tovholder-rollen.
Rasmus B vil undersøge at lave
en fælles stand på
læringsfestivalen i aarhus også.
Vi finder tovholder hvis det bliver
aktuelt.
5. Dennis mangler at lave
overordnet tekst til program og
sende til Rasmus.
Ellers er programmet klar. Når
Rasmus får det, så gøres det klar
til at sendes ud og lave
tilmelding. Rasmus sender til
Daniel til layout.
Dennis kører derefter på med
udgivelse af videoer.
Minimumsgrænse: 30 deltagere
foruden os selv.
Bilag med workshopholdere mm
fa Dennis vedlægges.
Reklame: Facebook, nyhedsbrev,
CFU, folkeskolen.dk,
Oplægsholderne skal levere til
bladet.
Pernille arbejder videre med at få
flere forlag til at komme.
6. Der er styr på det.
7. Historielab er presset af
nedskæringer, men står for
tilmelding og giver
underskudsgaranti.
Skal konferenen slåes sammen
med formidlingskonferencen.
Næste konference - 18. september
2020.
8. Ungdommens folkemøde:
Grænseforeningen vil gerne være vært

for et arrangement sammen med os.
Vi vurderer at det er for tidligt for os at
deltage, da det mest er gymnasieelever
der deltager pt.
Historielærerens dag:
23/10 i Jelling - Pernille,
24/10 i Roskilde - Dennis
”Historie og samfundsfag”

At få aftaler på plads for Et samfundsfagsnummer.
den kommende udgivelse. Ministeren har sagt nej til at skrive et
Ditte og Kristine styrer.
indlæg.
Christian og Dennis - Om de nye
Drøftelse fra forrige
læseplaner. Deadline 23. sep kl 12.00.
dagsorden: Hvilke fordele
og ulemper kan der være Artiklen med Knud Romer lægges frit
forbundet med at gøre
tilgængeligt.
bladet frit tilgængeligt?
Gøre bladet frit tilgængeligt?
Fordele:
- Vi kommer længere ud
- Flere annoncekroner?
- Flere copydan-penge
- Fondsmidler?
Ulemper:
- Vi fjerner en medlemsfordel
Forankring i praksis
Hvor kommer copydan penge fra? Kan vi
gøre mere af det?
Mere samarbejde med skoletjenester og
museum.

Evt…
Mail ang. didaktik i økonomifag. Mette
finder ud af mere.
Falihos-tøj:
Alle tjekker http://xn--trykptj-ixa6o.dk/
Alle skal have et stk. overbeklædning
med tryk. Ønske og str medbringes til
næste møde.
Medlemshvervning / hvordan får vi flere
medlemmer?
Vi har 400 medlemmer og det er dalende.
Hvordan får vi flere medlemmer?
- Satse på skolemedlemskaber?
- Fokus på medlemsfordele?
- Hvordan får vi

-

facebookmedlemmerne til at blive
medlem?
Kan man lave aftaler med forlag
om, at medlemmer kan få adgang
til digitale portaler?

Når den nye hjemmeside er klar, så skal
der laves tiltag for at sikre at
facebookmedlemmerne kommer over
som medlemmer.
Der nedsættes et udvalg til at se på 4
fremtidsscenarier for Falihos.
Vi nedsætter udvalget i november.
Punktet sættes på som fokuspunkt næste
gang.
Alle skal til næste gang overveje
fremtiden. Alle skal medbringe forslag.

