
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
  
Møde startet: 18. november 2020 kl. 12.10  
Til stede: Katrine, Frederik, Kristine, Kamilla, Niels, Rikke, Trine & Sia  
  

1. Formalia: 
a. Referent: Trine  
b. Ordstyrer: Niels  

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

a. Studybuddies 
i. Sia er her, da hun står for det.  
ii. Alle i bestyrelsen var enige i, at studybuddies skulle ind under Ottar. 

Bestyrelsen havde en diskussion på sidste møde om, hvorvidt man 
skulle være Ottar medlem for så at være en del af studybuddies. Vi 
snakkede om, at studievennerne (de ældre årgange) skal være 
medlem at Ottar, men den nyeste årgang behøver ikke.  

iii. Studybuddies har forsøgt at sætte arrangement op, der hjælper den 
nye årgang med valg af linje. Her var der få, der ønskede at deltage, 
hvorfor der kan være et større problem, hvis de skal være medlem af 
Ottar. Studybuddies er frivilligt arbejde, og hvis de skal være medlem 
af Ottar, kommer der en betaling oveni.  

iv. Vi gør meget ud af, at mange skal være medlemmer af Ottar, hvorfor 
det ikke bør være et problem at skulle være medlem af Ottar.  

v. Hvis Studybuddies skal ind under Ottar, er det også en del af Ottars 
navn.  

vi. Arken har også “betaling” på trods af det er frivilligt arbejde.  
vii. Herudover er vi måske nødt til at være mere hårde, så vi også kan 

forsøge at få flere medlemmer i Ottar.  
viii. Det er essentielt, at studybuddies er der, hvorfor det også kan være 

ærgerligt, hvis man bliver frataget dette, hvis ikke man er medlem at 
Ottar.  

ix. Ottar kan give sikkerhed i form af, at der kan være faste på det, så det 
kommer til at køre fra år til år.  

x. Hvis studybuddies ikke bliver brugt, at det ærgerligt, hvis det skal 
kræves, at der bliver betalt penge for at være medlem af Ottar.  

xi. Kristine, som repræsentant for Arken, kan også se problematikken 
med, hvis man ikke skal betale for studybuddies, men derimod fra 
Arken.  

xii. Ottar kan bidrage til et økonomisk grundlag til studybuddies - hertil har 
Ottar flere goder, som de får med i pakken.  

xiii. Indkøringsfase kunne være en mulighed - dem der er nu, behøver 
ikke at betale, men fra næste år først.  



xiv. Det er i sidste ende op til Sia og Christian (der står for studybuddies i 
år) at tage en beslutning, om de vil med ind under Ottar eller ikke.  

xv. Sia efterspørger, om man kan have en gruppe medlemmer, der 
fungerer til workshops, som er betalende medlemmer, men at de 
resterende studievenner ikke behøver at betale.  

1. Man kan starte i år og få lavet et samarbejde, uden det er med 
betaling.  

xvi. De 100 kr. i kontingent kommer til at lyde negativt - det har aldrig på 
samme måde været et problem før.  

xvii. Ottar er meget usynlig for tiden, hvorfor der ikke er mange der er 
medlemmer fra 3. semester.  

xviii. Der bliver lavet afstemning i bestyrelsen: Hvis studybuddies kommer 
ind under Ottar, skal alle der er længere end på 1. semester, være 
medlemmer af Ottar. Dette skal først gælde fra semesterstart i 
efteråret 2021.  

1. Alle 7 medlemmer stemmer for dette.  
b. Digital promovering / synlighed 

i. Hvordan går det?  
ii. Jens har sagt, at han har oprettet et ‘filmstudie’ på moesgaard. Han 

tilbyder, at Ottar kan gøre brug af det. Frederik vil se, hvad vi kan gøre 
med det. Håbet er, at han kan lave en video der viser, hvad Ottar er 
og kan gøre.  

1. Bestyrelsen er enige i, at dette er en god idé - skal ikke være 
for lang.  

iii. Der sker en indsats på de sociale medier. En story om ugen blev vi 
enige om sidste gang var minimum - dette har vi fulgt godt med på. 
Der er omkring 80 personer, der ser stories på Instagram og der er 
187 følgere. Sidste opslag var der 150, der så og 44 likes.  

iv. På facebook er der en stigning i det hele.  
v. Hvordan får vi siderne ud til flere?  

1. Blive ved med at lægge mere op.  
2. Husk at sige til folk, at de skal følge med.  

c. Jule-Zoom-Halløj 
i. Leanne har skrevet, at hun har sendt mailen videre. På et tidspunkt 

skal der være en opfølgningsmail.  
ii. Niels har snakket med Rainer - han holder velkomst, der tager ca. 10 

minutter. Herefter kommer Jens ind og Rainer ind igen bagefter. De 
skal tage cirka 15 minutter hver.  

iii. Skal promoveres noget mere.  
d. Merchandise - er der sket noget? 

i. Der skal lægges opslag op på SoMe med dette.  
4. Økonomisk status: 

a. Det kører. Rikke afventer koder fra banken. Jens kan få adgang til Arkens 
konto.  

5. Medlemsstatus: 
a. 49 betalende medlemmer.  

6. Nyt fra udvalgene 
a. Arken 



i. Har gang i adventskalender. Der er kommet 80 bestillinger - både 
antropologer og arkæologer.  

ii. Der skal måske laves en reminder om, at man skal være medlem af 
Ottar, når man er medlem af Arken.  

b. Jobformidling 
i. De har statusmøde i denne uge, det kommer senere.  

c. Dalf 
i. Møde med København, de har ikke et problem på Sjælland med 

betaling af studerende. 
ii. Har kontaktet DM for at ændre formulering i cirkulæret fra arkæologisk 

udgravning til arkæologisk arbejde. Komplicerede omlægning, men 
overenskomster dækker forskelligt arbejde. 

iii. Øjvind fra DM opfordrer til at gemme aktuelle sager, hvor museer 
opfordrer til frivilligt arbejde. DM kan dermed hjælpe Dalf med sager. 

iv. Dalf skal ud og være synlige og promoveres. De studerende skal 
kende til Dalf og deres rettigheder.  

v. De studerende skal kunne gå til Dalf/Ottar med sager og få hjælp. 
vi. Efter snakken med KU blev ideen om mere samarbejde mellem KU og 

AUs studenterforeninger luftet. Der var positiv stemning for det. 
d. Aktuel orientering 

i. Det kører.  
ii. På sidste aktuel orientering var der noget meget fagligt samt et oplæg 

fra en studerende - dette fungerede godt.  
iii. Felix sagde til Frederik, at han blot skulle tage kontakt til underviserne 

med deres nuværende forskningsprojekter - dette vil måske være en 
god idé at gøre.  

e. EksArk 
i. Der er ikke noget nyt.  

7. Evt. 
a. Det er et problem, at Arken har 4 nøgler, når Ottar ikke har nogen. Der skal 

styr på nøglerne.  
8. Hvem ligger referat op? 

a. Katrine.  
9. Næste møde: 

a. 4/12/2020 kl. 9 
10. Rengøring af foreningslokalet: 

Mødet sluttet: 13:49 
 
 


