Referat: Bestyrelsesmøde i Falihos
- Overgade 41 1.th, 5000 Odense C

15/1-2017
•

11.00-16.00

Indkaldte: Rasmus,
Ditte, Kristine, Dennis,
Pernille, Bente
Fravær:
Mødeleder: Dennis
Referent: Pernille

Dagsordenspunkter:

Mål:

Ansvar:

1.Siden sidst...

At få delt og
Alle fortæller
informeret om det
arbejde vi hver især
gør mellem
møderne.

Kristine: Der er sendt
bøger ud til anmeldelse
via facebook.
Ditte: Kontakt til
forskellige ang. artikler
til bladet.
Kontakt til
statsanerkendte museer
om tilbud om
medlemskab.
Rasmus: Der er
kommet bøger til
medlemsgaver.
Knas med
hjemmesiden. Der kan
ikke revideres på blandt
andet anmeldelser og
medlemsfordele.
Dennis: Løbende drift.
Er citeret i det næste
friskole-blad.
Samarbejde om artikel
omkring Luther
sammen med
religionslærerforeninge
n.

2.Status på økonomi
- Herunder orientering
om bankskift.

Orientering om
foreningens
økonomiske
situation.

Har fået styr på
bankkonto.
Næsten færdig med
regnskabet - Købt et
nyt regnskabsprogram.
Momsregistrering er
afmeldt fra 2017.

Bente

Referat:

Regnskab 2016
fremlagt. Der er et
overskud på 15.132 kr.
Det kan dog komme
småændringer.

3. Nyt logo

Drøftelse og
Kristine har været lidt
beslutning i
i gang, så vil du
forbindelse med nyt komme med et oplæg?
logo til foreningen.

Vi sætter penge af til
logo på budgettet.
Kristine arbejder videre
med grafiker.
Ideer:
Navn skal være fast på
logoet
Skrive opslag på
facebook for at få
engageret
medlemmerne.

4.Ekstraordinært GF

Drøftelse og
beslutning om,
hvad – hvor og
hvornår

5.”Historie og
samfundsfag”

At få aftaler på
plads for den
kommende
udgivelse

Vedtægter og
forretningsordenen
stemmer ikke overens.
Vi afventer den
ordinære
generealforsamling.
Valg af revisor skal
også på.
Bente kommer med
oplæg til næste møde.
Ditte og Kristine
styrer

Deadline: 20. februar.
og 20. maj.
Omtale af Sigurds
materiale. KLIM
Børnemuseum omtale.
100 danmarkshistorier
har kontaktet Ditte. Vi
arbejder videre med
rabat og artikler til
bladet.
Clio vil forny annonceaftale.
Annonce-aftaler: Når vi
er i kontakt med
relevante firmaer, så
skal vi huske at spørge
ind til annonce-aftale.
Dennis kontakter
Historiske Dage om
annonce næste gang.

6.Status på arrangementer, herunder
arrangementer
2017

At få aftaler på
Alle der er i gang med
plads for
et arrangement, eller
kommende
ønsker at skabe et
arrangementer og
sat eventuelle nye i

Historiske dage:
Stand mellem
FALIHOS og Sigurd.
Vi sælger
undervisningsmaterialet

gang.
• Historiske dage
• Folkemødet
• Flere??

.
Rasmus sørger for nye
postkort.
Projektor - Pernille.
Bøger til nye
medlemmer - Rasmus
Bord og stole - Rasmus
finder frem og Pernille
tager det med.
Trappereol - Pernille
Snacks - Ditte
Events på standen Rasmus og Dennis
Hotel ved siden af Pernille
Folkemødet:
Følg Rasmus og Dennis
på folkemødet facebook
Udgangspunktet er, at
vi i år sonderer
folkemødet med
henblik på, om der skal
igangsættes mere
organiserede aktiviteter
næste år.
Skal der laves nye
trøjer?
Årskonferencen:
Digital undervisning og
formidling i
kulturfagene.
Historielab kommer.
Rasmus arbejder videre
Arrangement med Pia
Sigmund. Ide med 2
arrangementer som
filmes.
1 børne-oplæg oog 1
voksen-oplæg.
Ditte kontakter hende.
Dennis kontakter
Rasmus B
Historiebrug i
øjenhøjde:
Det kører.
Pernille kan deltage i
foregående møde -

Dennis sender mail
videre. Pernille
overtager.

7. Medlemshvervning +
medlemsfordele

Drøftelse af
Rasmus styrer punktet Seminariebesøg:
indsatser og aftaler
Rasmus har styr på
for disse
Odense og Esbjerg.
Dennis: Samfundsfag i
Odense.
Pernille: Kontakter
Jelling (Henrik
Ottesen).
Ditte: Tager snart
kontakt.
Vi kan arbejde på at få
faste aftaler med
seminarierne hvert år.
Boggaver:
Hjemløse-spil bestilles
Sigurd-spil - bestilles
Demokratilæring i
skole og samfund bestilles
Aktivitetsbog - bestilles
Medlemsfordele:
Alle skal være
opmærksomme på
eventuelle muligheder
for medlemsrabater og
prøve at få nogen i hus.
Overveje plakat til
ophæng fx på
kursuscentre

8.Budgetforhandling

Evt.

Drøftelse og
beslutning om
budget for 2017

Bente præsenterer
udspil

Ønsker:
Repræsentation - under
møder
Køb af InDesign ca.
2500 kr. om året.
Velkomstgaver: 10.000
kr.
Logo: 5000 kr.
Folkemødet: 10.000 kr.
Pernille påtager sig at
være referent

fremadrettet.

