
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: kl. 19.06
Til stede: Frederik, Katrine, Rikke, Kristine, Niels, Trine, Kamilla

1. Formalia:
a. Referent: Katrine
b. Ordstyrer: Frederik

2. Godkendelse af referat: Godkendt
3. Siden sidst:

a. Kalender
i. Kalender oprettet gennem OTTAR mail.

b. Nyhedsbrev
i. Ikke blevet lavet endnu. Vi vil gerne stadig have nyhedsbrevet lavet.
ii. Spørg de forskellige udvalg med hensyn til, hvordan det går med

udvalgene, og hvad de laver, så de kan komme med i nyhedsbrevet.
4. Økonomisk status:

a. Banken har svaret. Vi skal alle skrive under på, hvem der må få kort.
5. Medlemsstatus:

a. 53 betalende medlemmer nu.
b. Vi skal reklamere for OTTAR til næste quiz og til Aktuel Orientering.

6. Nyt fra udvalgene
- Arken

- Arken havde et møde med Arts i tirsdag. De vil gerne starte et forum
op for alle foreninger på Arts. De snakkede om Covid-19 regler, og
foreninger må gerne holde udendørsarrangementer for 25 personer.
Det skal være arrangeret af OTTAR og med tilmelding for at holde styr
på deltagende. Vi skal dog stadig overveje, om det er en god ide i
forhold til, hvilket billede vi sender i bybilledet. Det drejer sig om både
sociale og faglige arrangementer. Hvordan er reglerne i forhold til at
forelægge negativ Covid-19 test?

- Vi skal stadig høre Marcello om, hvad afdelingen synes. Men det
åbner op for, at vi kan arrangere og tage på ture igen.

- For nu behøver vi ikke nødvendigvis arrangere noget, men i stedet for
fokusere på de projekter, som vi har gang i nu. Vi kan arbejde videre
med det, når vi når længere hen i foråret, og restriktionerne ændrer
sig.

- Vi sender alligevel en mail til Marcello. Niels skriver til Marcello.
- Kristine sagde til Arts mødet, at OTTAR gerne vil være en del af det

fælles forum. Hun har også inviteret OTTAR til den fælles
facebookside.

- Trine har forsøgt at få OTTAR på mailingliste.
- Jobformidling



- Der er mest fokus på facebookgruppen. Der kommer løbende
medlemmer ind i gruppen.

- Husk at slå opslag op, hvis vi falder over dem.
- Til næste semester skal vi have klassisk arkæologi med. Vi ændrede

vedtægterne til sidste generalforsamling, så klassiske arkæologer kan
melde sig ind i OTTAR og være dækket under Dalf.

- Dalf
- Ikke noget nyt.

- Aktuel orientering
- God AO i sidste uge.
- AO er kommet på zoom. Det gik rigtig godt. Godt fremmøde. Der er

AO igen d. 25/3. Oplægsholdere er på plads. AO også planlagt til d.
9/4.

- EksArk
- Ikke repræsenteret til mødet.

7. Evt.
a. Bagkant

i. Skal vi aftale, at der er en bagkant på vores møder? Møderne trækker
ofte ud, og det er svært at planlægge fritid.

ii. Men vi ved, at møderne tager tid, og vi tager nogle gode diskussioner.
Så der skal ikke nødvendigvis være en bagkant.

iii. Vi har lavet en kalender. Brug kalender og afsæt tiden, så er det
nemmere at planlægge sin egen tid.

b. SoMe
i. Det kører rigtig fint med SoMe. Der er Balletip hver mandag. I denne

uge er der takeover med 10. semester. Der er takeover én gang i
måneden.

ii. Der kommer ikke rigtigt nye følgere, men følgerne ser stories og liker
opslag.

iii. Udvalg skal sende en besked til Kamilla, hvis de vil have reklameret
for deres udvalg og deres arrangementer.

8. Hvem ligger referat op?
a. Katrine.

9. Næste møde:
a. d. 6/4/21

10. Rengøring af foreningslokalet: Ikke aktuelt.
Mødet sluttet: 20.16.


