Referat: Bestyrelsesmøde i Falihos
-

Lørdag d.24/11-18
11.00-14.00
Egernleddet 23 3660 Stenløse

Indkaldte: Dennis, Kristine, Rasmus,
Bente, DItte, Chistian og Pernille.
Afbud:
Mødeleder: Dennis
Ordstyrer: Dennis
Referent: Pernille

Dagsordenspunkter:

Mål & ansvar:

Referat:

Konstituering

I forlængelse af
Formand: Dennis
generalforsamlingen skal Næstformand: Rasmus
bestyrelsen konstituere
Kasserer: Bente
sig for det kommende år.
Længst siddende
bestyrelsesmedlem leder
slagets gang.

Siden sidst...

At alle får delt og
informeret om det arbejde
der gøres mellem
møderne.

Christian: Møde i ministeriet ang.
prøvebekendtgørelsen
Møde med fonden for innovation og
entreprenørskab.
Pernille: Historiedidaktiske netværk,
medlemshvervning i Jelling, Folkemødet.
Ditte: Bladet, Igang med at skrive til
skolerne ang medlemskab
Bente: Regnskab
Kristine: Bladet, 100 Danmarks historier,
Rasmus: Årskonference, folkemødet,
hjemmesiden, Bogserie: Tænk hvis nu Falihos indover?
Dennis: Folkemøde, medlemshvervning
UCL, facebookside, medlemsfordele
Historia

Økonomi

Status på og godkendelse MobilePay ændret, så det er 5-cifret nr.
af regnskab 2017.
Giver flere muligheder.
Bente informerer om
kontingentindbetalinger.
Drøftelse og justering af
honorarer.

Ændring af honorarer:
Formand: 10.000 kr.
Næstformand: 8.000 kr.
Kasserer: 30.000 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 5000 kr.
Medlemshvervning - tidsforbrug:
Mulighed for frikøb eller honorarer.
Brug fra puljen kræver godkendelse af
kasserer og formand.
CopyDan: Christian undersøger de
konkrete regler.

Bestyrelsespost hos Dybbøl Frode Jakobsen har siddet Dennis overtager posten.
Banke
på posten længe og
Suppleant: Christian
ønsker at bestyrelsen
tager stilling til, hvorvidt
det skal fortsætte eller om
en anden skal overtage
tjansen.
”Historie og samfundsfag”
Blade på CFUs portal

At få aftaler på plads for
den kommende udgivelse
samt beslutte om bladet
skal udgives i samarbejde
med CFU. Ditte og
Kristine styrer bladet og
Rasmus styrer CFUdelen.

Artikel fra 100 Danmarkshistorier
Børneserie om kongerækken
Reklame for lærerkalenderen.dk
Reklame for historiedidaktisk netværk Pernille
Skriv om folkemøde og årskonfenrence
Artikel om filmcentralen - Rasmus
Reklame for facebook-siden med
prøvevejledning.

CFUs portal:
Vi fravælger at bruge portalen generelt til
bladene.
Vi får lagt de gamle blade op til fri
afbenyttelse, men nye blade kræver
medlemskab - og ligger på hjemmesiden.
Kristine og DItte finder ud af hvilke
blade der skal lægges op.
Rasmus er kontaktperson.

Arrangementer
- Historiske dage
- Folkemøde
- Årskonference
- Samfundsfagslærern
ses dag
- Historiedidaktisk
netværk
- Andre..?

Historiske dage:
Konformering af aftale og
drøftelse af ”strategi”.
Folkemøde:
Status fra arbejdsgruppen
og feedback fra resten af
bestyrelsen.
Årskonference
Rasmus folder ud.
Samfundsfagslærernes
dag
Foreningen har en stand
og kan deltage med 2
bestyrelsesmedlemmer.
På grund af fejl i
kommunikationen
fremgår vi ikke som
medarrangører i år. CFU
er meget interesseret i at
få os med næste år.
Historiedidaktisk netværk
Pernille opdaterer.

Historiske dage:
Pernille kommer ikke alligevel.
Computer: Rasmus medbringer den
gamle FALIHOS-PC.
Logo Roll Up: Dennis
Bord: Dennis
Postkort: Dennis
Snacks: Ditte
Scenen: 16.30 - Dennis
Reklame på facebook: Rasmus
Live-streamning: Rasmus
Bord-bookning til 5: Kristine
Overnatning: Rasmus - Dennis
Historiedidaktisk netværk konference:
13. april - Pernille arbejder videre.
Der skal laves mere reklame for den.
OBS på konflikt.
Årskonferencen:
29. november.
Historie og samfundsfag i praksis.
Vigtigt med gode lange workshops og
hands-on materiale.

Folkemøde:
Dennis kontakter ca 60 arrangører ang
vores deltagelse.
Paneldebat på scenen.
Der kommer til at ske en masse.
Samfundsfagslærernes dag:
Rasmus står for standen.
Ungdommens folkemøde:
Vi undersøger om/hvad vi bør gøre.

Justering af
prøvevejledningen herunder
præcisering af brug en af It
ved prøven.

Drøftelse af bestyrelsens
holdning til ministeriets
endelige beslutning samt
drøftelse af tiltag på
baggrund heraf.

Fagportaler må gerne bruges.
Artikler fra nettet: Specifik artikel skal
lægges ud.
Video fra youtube: Lav en kanal på
skoletube - men man må ikke kunne gå
videre ud.
Disposition med enkelte talepunkter
Christian laver reklame på facebook for
det.

Seminar om lempelsen af
bindingerne i Fælles Mål.

9. og 10. april 2018
Christian deltager.
holder Ministeriet
seminar om lempelse af
bindingerne i fælles mål.
Bestyrelsen sender en
repræsentant, men hvem?

Medlemshvervning
- Medlemskort
- Indkøb af
medlemsgaver

Genopfriskning af aftaler Medlemskort:
+ beslutning om
Vi fastholder at man selv kan printe kort
indmeldelsesgaver.
på hjemmesiden.
Medlemsfordele:
Lave et google doc. dokument, hvor der
står hvad alle medlemsfordelene er og
hvordan de benyttes.
Husk at udskifte link engang om året.
Linket sendes med velkomsthilsen samt i
nyhedsmails.
Pernille laver dokumentet.
Rasmus undersøger på flere museer til
listen.
Synlighed
Mulepose - Christian undersøger
markedet.
Andet?
Medlemsgaver:
Dennis arbejder videre efter flere bøger.

Kåring af årets historielærer Drøftelse af, hvilke
Vi dropper ideen.,
2019 f.eks. på
kriterier der eventuelt vil
Historiske dage?
skulle ligge bag en kåring
samt beslutning om,
hvorvidt vi skal arbejde
videre med tiltaget.

Evt…

Mette Damgaard
Jørgensen vil gerne
inviteres på et
bestyrelsesmøde og drøfte
tiltag for samfundsfag.

Mette inviteres til næste møde.
Næste møde den 2. juni i Jerlev (Vejle).
Flyttes til andet sted såfremt Pernilles
hus ikke er klar.

