
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
  
Møde startet: 4/12/2020 kl. 11:07 
Til stede: Rikke, Kamilla, Niels, Kristine, Trine og Frederik.  
  

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

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

a. Estrid-punkt:  
i. Vi snakkede til sidste møde om, at lave en reklamefilm til Ottar. 

Frederik har taget kontakt til Estrid, som skal hjælpe med projektet, da 
hun har styr på det tekniske.  

ii. Estrid: 2 minutter reklamefilm er forholdsvis nemt - Estrid sender til 
Frederik med materiale med gode råd til filmning.  

b. Jule-Zoom 
i. Der er blevet lavet en tidsplan og begivenheden er blevet delt igen.  
ii. Zoom link skal sendes ud til undervisergangen på torsdag.  
iii. 16 der deltager og 42 interesseret på Facebook.  
iv. Der skal gerne smides noget ud på årgangens Facebooksider.  
v. Niels har snakket med Jens igen, og der er styr på at han dukker op.  
vi. Vi opfordrer til, at folk samles i deres smittekæder og deltager.  
vii. Niels er tovholder, siger velkommen og præsenterer de enkelte, der 

skal sige noget.  
c. Sociali Teten 

i. Sociali Teten er antropologerne ikke-alkoholiske sociale/faglige 
forening. Niels har snakket med Marius, der står for det, om et 
samarbejde om arrangementer. De blev enige om, at vi skal snakke 
sammen om eventuelle arrangementer i fremtiden, eventuelt i foråret, 
når der er bedre mulighed for det.  

ii. Kamilla: Det er en rigtig god idé. Fællesbarerene er der god tilslutning 
til, hvorfor der sandsynligvis også vil være det til fælles 
arrangementer.  

iii. Bingoaften, brætspilsaften eller andre arrangementer.  
iv. Hele bestyrelsen er enige i, at dette er en god idé.  

d. Nøgler 
i. Niels skrev til Henrik, vagt på Moesgaard, over hvem der havde 

nøgler. Henrik sendte en liste over det, for at der kan komme styr på 
det.  

e. Study-Buddies 
i. Kirke og Sia er til stede.  



ii. Til sidste møde havde vi en snak om, hvad præmisserne for at komme 
med i OTTAR var. Herefter var det Sia og Kirke, der skulle snakke om 
hvad de ønskede.  

iii. Sia, Kirke og Niels har haft et møde, hvor de lavede et spørgeramme 
til den nyeste årgang med en meningsmåling om, hvorvidt de ville 
bruge det. Der var god opbakning til dette i denne måling. Sia og Kirke 
har efterfølgende lavet en måling i deres study-buddy gruppe, og her 
var ligeledes god opbakning - enkelte ændrede dog mening, da de 
hørte det var for den nye årgang, som ikke er medlem af OTTAR. 
Mange skrev dog også, at de sandsynligvis ville melde sig ind i 
OTTAR, hvis de ikke var medlem i forvejen.  

iv. Sia ønsker ikke, at study-buddies skal ind under OTTAR, men Kirke 
ønsker gerne at fortsætte, hvis det bliver lagt under.  

v. Niels: Der er bekymringer ved at lægge det ind under OTTAR og i 
princippet kører det fint, som det gør nu. Dog vil der også være 
fordele, herunder workshops, hvis det bliver lagt under Ottar. 

vi. Trine: Vi kan lave et samarbejde i foråret for at prøve af, om der kunne 
være en fordel ved at det bliver lagt under OTTAR, uden at der er 
nogle særlige præmisser for det. Til foråret kan vi diskutere videre, 
hvad beslutningen bliver.  

vii. Aftalen blev, at Sia og Kirke tager fat i OTTAR hvis der bliver behov 
for det, og det hører nogle udmeldinger fra studerende om ønsker, og 
OTTAR arbejder på mulige arrangementer i foråret.  

f. Synlighed 
i. Hvordan går det?  
ii. Vi har haft stories på Instagram de sidste par uger, og der er en del 

der kigger med. Derudover kom der omkring 40 likes på det sidste 
opslag, hvilket bestyrelsen vurderer som godt.  

iii. Man kunne lægge opslag op med PhD-studerende og undervisere, og 
lægge et billede op samt tekst om, hvad de har gang i. Dette kan vi 
tage fat i til næste semester.  

g. Formandskab i F2021 
i. Niels kan ikke fortsætte som formand til næste år, da han ikke 

længere er studerende. Trine overtager derfor som formand pr. 
31/1-2021.  

4. Økonomisk status: 
a. Det står stille - der bliver ikke brugt nogle penge, men der er kommet penge 

ind fra kontingentbetaling.  
b. Til sidst aktuel orientering skulle Frederik betale for Zoom premium 

abonnement. Dette lagde han selv ud for, og vil høre, om OTTAR refundere 
dette.  

c. Bestyrelsen er enige om, at vi refunderer for dette.  
5. Medlemsstatus: 

a. Trine har lavet en mail, hvor vi beder de medlemmer, der ikke har betalt om at 
komme med forslag eller kommentarer til, hvorfor de ikke ønsker at være 
medlem. Denne bliver sendt ud til alle dem, der var medlem sidste år, men 
ikke har betalt i år.  

6. Nyt fra udvalgene 



- Arken 
- Arken har filmet adventskalender, der kommer hver søndag. 

Derudover er der ikke sket meget.  
- Jobformidling 

- Frederik og Rikke har snakket om jobformidlingen, og Frederik er 
kommet frem til, at han har for meget at se til med Aktuel Orientering, 
og derfor ikke har tid til Jobformidlingen. Han ønsker at frasige sig 
forpligtelserne.  

- Rikke ønsker gerne at tage over, men ikke ‘officielt’ da hun sidder i 
Dalf. Derudover ønsker hun at få hjælp. Kamilla kan hjælpe med 
Facebooksiden og Katrine kan hjælpe med at sende mails.  

- Derudover vil de sende en mail med en undskyldning til det museum, 
der sendte en mail i sommers, der ønskede studerende til udgravning.  

- Mails skal umiddelbart sendes til arkæologisk afdeling. Hvis der ikke 
er dette, så til hovednummeret, der kan sende mailen videre til 
relevante.  

- Listen over museer skal tjekkes igennem og der skal findes mail. Hvis 
dette er for meget arbejde for Rikke, kan hun tage fat i Nikolaj.  

- Dalf 
- Medlemmer af Ottar skal være meldt ind i DM → vi hjælper med dette, 

og derimod er det ikke noget problem, hvis medlemmer af både 
OTTAR og DM ikke står som medlem af Dalf i DMs system.  

- Aktuel orientering 
- Det kører.  
- Frederik har brug for hjælp til fremtidige arrangementer, da Frederik er 

meget presset når han holder oplæg og Nikolaj ikke er til stede.  
- Der skal gives en melding til Nikolaj om, hvorvidt han kan være til 

stede i fremtiden, eller om måske skal lægge det fra sig, da det er for 
meget arbejde for Frederik at stå med selv.  

- Mailen til Aktuel Orientering skal bruges til henvendelse til 
oplægsholdere.  

- Kamilla vil gerne hjælpe til med det tekniske på Aktuel Orientering. 
Frederik og Kamilla tager dette selv, hvad der skal gøres.  

- Niels og Frederik har snakket med Kenni og samarbejde mellem 
Contemporary Anthropology og Aktuel Orientering. De har snakket om 
at lave et fælles arrangement, hvor der både er et arkæologisk og 
antropologisk tema.  

- Kenni har foreslået at slutte året af med en paneldebat, da de gør det 
hos antropologerne. Debatten skal have et tema og “struktureres”, så 
det ikke går helt op i hat og briller. 

- EksArk 
- Det fortsætter, men der er ikke sket meget grundet corona.  
- Toke har været i gang med planlægning til foråret.  
- Toke bliver inviteret med til næste møde, så han kan give en status 

over det.  
7. Evt. 

a. Nyhedsbrev 



i. Der blev for flere år siden lavet et nyhedsbrev hvert år, der blev sendt 
ud til alle medlemmer samt dem på alumneliste. Det er et forslag, om 
vi skal have dette op at stå igen.  

ii. Bestyrelsen er enige om, at det er en god idé, så dette vil vi arbejde 
på til januar.  

8. Hvem ligger referat op? 
a. Trine 

9. Næste møde: 
a. 18/1-2020 

10. Rengøring af foreningslokalet: Det gør alle.  
Mødet sluttet: kl. 12:45  
 
 


