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Konstituering

At få konstitueret en
bestyrelse for det
kommende år.

Formand: Dennis
Næstformand: Rasmus
Kasserer: Bente
Webmaster: Rasmus og Anders.

Siden sidst...

At få delt og informeret
Dennis: Alm drift, dialog med DLF om
om det arbejde vi hver
kurser for samfundsfag. Forfatter for
især gør mellem møderne. Koncentrat.
Rasmus: Mail fra domstolsstyrelsen
omkring et materiale/ny lancering.
Dommer til DM i fagene i næste uge –
virtuelt.
Mette: Underviser pt to hold på
læreruddannelsen. Samarbejde med
Mogens Hansen ang. Polis og mere
praktiskorienterede artikler til
folkeskolelærere. Skrevet ny artikel og
redigerede andres artikler.
Arbejde med Læsø Kunsthandel sammen
med Bente Wain ang. politisk kunst.
Bente Wain: Samarbejde med Mette ang.
kunst.
Bente Wangsgaard: Sendt opkrævninger
ud. Flere stabile og automatiske betalere.
Pernille: Alm drift for facebook samt
historisk didaktisk netværk.
Kristine: Alm. drift for bladet samt
anmeldelser.
Ditte: Alm drift for bladet.
Christian: Lidt for prøvegruppen, som nu
igen er lukket ned pga. ingen eksaminer
for historie/samf.

Status på økonomi samt

Orientering om

Budgettet for 2021 med få rettelser er

budget for 2021

foreningens økonomiske godkendt af en samlet bestyrelse.
situation samt drøftelse
og godkendelse af budget
2021.

Hjemmesiden

Der har været
udfordringer med
teknikken bag
betalingssystemet.
Punktet er på
dagsordenen med henblik
på at bakke op om vores
kasserer og eventuelt
træffe en beslutning om,
at købe services
andetsteds.

”Historie og samfundsfag”

At få aftaler på plads for Artiklerne til kommende udgivelse er
den kommende udgivelse. gennemgået.
En god dialog i bestyrelsen omkring
Orientering om tiltag for vægtningen mellem akademiske og
2021: I forlængelse af
praksisorienteret artikler.
drøftelserne på det
seneste fysiske møde
Orientering:
ønsker redaktionen at
Beslutningen er godkendt. Vi vil have
afprøve et forsøg i 2021, fokus på tracking. Vi vil forsøge at putte
hvor bladet gøres frit.
bladet direkte på facebook.
Ambitionen er, at skabe
Det skal være vores ”facebook”-falihossynlighed og
navn som skal lægge bladet op og evt.
læseropbakning som
bruge penge på at booste det. På den
retfærdiggør øget
måde kan vi tracke det.
annonceindtægt, som på Kunne vi få CFU-konsulenter med ind i
sigt kan gøre os mindre
vores facebook-gruppe, som vi ser det i
sårbare overfor
det dansk-grupper.
manglende
kontingentindtægter.
Rasmus lægger bladet op på facebook.
Og også splittet op i artikler.
Dennis, Kristine og Ditte
uddyber.
Arbejdsgruppe/So-me-plan: Dennis,
webmastere + redaktører.

Lavthængende frugter for
2021

Punktet rummer tre
elementer:
1. Opsummering af, hvad
vi har talt om på vores
udviklingsmøder indtil
nu.
2. Drøftelse af og
beslutning om, hvad vi
kan gøre af konkrete tiltag
som ligger i umiddelbar
forlængelse heraf.
3. Medlemsrettede

Der har været flere problemer med vores
nye hjemmeside og med kreatøren af
denne.
Bente foreslår, at vi flytter hjemmesiden
til en anden udbyder.
Forslaget er godkendt.

Forslag: Anders foreslår, om vi skal lave
vores youtubekanal, så vi har vores egen,
så kommunikationen ikke bliver rodet.
Forslaget er godkendt.
Dennis og Rasmus kigger tidligere film
igennem og får lagt dem over i ny kanal.

aktiviteter. Hvordan får vi
fortalt om vores arbejde
og hvervet medlemmer?
Arrangementer og
engagementer

•
•
•

Historiedidaktisk
netværk
Fonden Dybbøl
Banke
Andet? Er der fx
arrangementer vi
skal være
opmærksom på
inden næste møde,
hvis der bliver
lukket
tilstrækkeligt op?

Historiedidaktisk netværk:
Pernille fortæller, at konferencen, som
skulle have været afholdt i september, er
blevet udskudt til april. Man ønsker i
arbejdsgruppen ikke at afholde den
virtuelt. Pernille ønsker at trække sig fra
gruppen. Har Anders lyst til at hoppe ind
i netværket?
Dybbøl Banke:
Dennis ønsker at trække sig fra
bestyrelsen. Christian vil gerne indgå i
bestyrelsen, hvis samarbejdet giver
mening, og transporten bliver betalt.
Dennis sørger for overdragelse.
Fællesmøde med de faglige foreninger.
Vi skal arrangere sammen med
foreningen for madkundskab.
Christian+Bente Wain deltager fysisk
(eller virtuelt) på mødet, men Dennis er
med til at arrangere og lave dagsorden.

Evt

Udmelding omkring prøverne. Prøverne
for historie- og samfundsfag er aflyste
igen i år pga. corona.
Bestyrelsen har diskuteret beslutningen
og Dennis vil skrive et blogindlæg.

