Bestyrelsesmøde, 10/9-2016
1. Konstituering
Dennis er formand, Rasmus er næstformand og webmaster, Ditte er redaktør og Kristine er
anmelderredaktør.
Alle er facebookansvarlige og kan lukke ind. Husk velkomsthilsen.
Tanja har kassererposten indtil januar eller til der er fundet en løsning.
2. Siden sidst
Både Dennis og Rasmus har skrevet undervisningsmateriale for Sigurd.
Ditte har styr på bladet.
3. Økonomi
Økonomien blev gennemgået.
Forslaget til overdragelse blev gennemgået og vedtaget.
4. Historie og samfundsfag
Gennemgang af artikler.
Dennis laver artikel til forsiden om facebook-siden.
5. Forventningsafstemning 16/17
Medlemshvervning har høj prioritet:
Ditte og Kristine skriver til statsanerkendte museer om de vil være medlemmer.
Dennis og Rasmus tage ud til seminarier.
Punktet fortsættes på næste møde, hvor bestyrelsen er fuldtallig.
6. Samarbejde med HistorieLab
Rasmus og Dennis har møde med Jens Aage Poulsen og Peter Brunbech i oktober. Status er
umiddelbart fin.
Dennis vil foreslå at folder med info om historiefaget for forældre får en brush up. Mulighed for
omtale bredere.
Der skal undersøges om kasserer-arbejdet kan overtages af Historie-Lab mod betaling.
Dennis efterlyser evt. suppleant til advisory board. Tages op på næste møde.
7. Status på arrangementer
Historiedidaktisk netværk planlægger konference om historiebrugs-didaktik - 10/3 på Vejle
Gymnasium.
Hvad skal vi med historien? Undervisning og formidling på forskellige niveauer og museer
Der skal findes 15 k i sponsorater, så prisen kan blive 500 kr. ellers 1000 kr.

Historiske dage, 25/26. marts
Vi skal forsøge at få et hjørne på Sigurds stand.
Cafebord med skærm, rollup og aktiviteter fra elevbog og aktivitetsbog. Dennis koordinerer med
hjælp fra andre - næste møde.
Årskonferencen efteråret 2017 - en lørdag.
Skal afholdes på Jernbanemuseet om digital formidling og undervisning.
Afholdes i samarbejde med Jernbanemuseet , Museerne i Fredericia og Mmex (Center for digital
museumsformidling)
Rasmus arbejder videre på sagen.
Historielærernes dag
26/10 - Rasmus Bergsted og Rasmus W deltager.
27/10 Rasmus B. evt. sammen med Dennis?
Vi skal have en lille stand med rollups mm. a la Historiske Dage
Demokratisk dannelse, 10/11 - Arbejdermuseet
Rasmus deltager evt. med workshop
Lars Mikkelsen arrangement i foråret
Vi venter på udspil fra DR, der har været i kontrakt med Dennis.
Der var enighed om at lave aggressiv markedsføring for årskonferencen mm. i løbet af foråret plus
videoer igen.
8. Næste møde
19/11 hos Rasmus i Strib (også julefrokost)
Punkter:
Kasserer-rollen.
Datoer for 2017.
Forventningsafstemning næste år.
Arrangementer: Herunder Historiske dage
Evt.
Alle skal forsøge at finde en kasserer i deres netværk.

