
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 12.16
Til stede: Frederik, Kamilla, Katrine, Rikke, Niels & Trine

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

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

- Arts møde, omkring fonde. Frederik deltog i et møde fra ArtsForeningsForum
vedr. økonomi i foreninger. Der blev klargjort mange ting vedr. søgning af
fonde, herunder trivselspuljen. Der blev opfordret til, at der kunne søges
penge i denne.

4. Økonomisk status:
a. Ikke noget nyt.

5. Medlemsstatus:
a. Ikke noget nyt.

6. Nyt fra udvalgene
- Arken

- Der var første fredagsbar d. 25/7. Det var en succes og alt blev solgt
ud.

- Jobformidling
- Der går stille og rolig. Der blev delt de få jobopslag der er.
- Der bliver opdateret med kontaktoplysninger på reklamen til MAF

nyhedsbrev, så Facebooksiden og Rikkes informationer kommer med.
- Dalf

- Der har på det seneste været enkelte hændelser, hvor Dalf har været
med ind over.

- Til næste semesterstart skal Dalf spredes godt rundt til både de nye
studerende og de andre semestre.

- Aktuel orientering
- Holder sommerferie!
- Vi skal have fundet nogle fra 2. eller 4. semester, der kan overtage AO

til næste bestyrelsesår. Det vil være fint, hvis nogle overtager AO, som
ikke behøver være med i bestyrelsen.

- Det kan være en måde at ‘genfinde’ formatet. Det er blevet til, at der
er mange oplægsholdere udefra. Lægge fokus på, at det er et format,
hvor studerende kan øve sig på at holde oplæg.

- EksArk
- Ikke noget nyt.

- SoMe
- Der kom et opslag fra alle hold, der var på udgravning. Det var fordelt

godt ud på alle uger. Der var godt med likes og der er kommet 7-8 nye



følgere igennem det. Vejle Museum taggede OTTAR på deres egen
instagram, da de havde et hold på udgravning.

- Kamilla har løftet en stor byrde med SoMe dette bestyrelsesår - og det
har været en succes!

7. Evt.
a. Næste bestyrelsesår: Vi har brug for, at der komme nye kræfter til næste

bestyrelsesår.
8. Hvem ligger referat op?

a. Katrine
9. Næste møde: d. 16/8-2021 kl. 20.00
10. Rengøring af foreningslokalet: Alle

Mødet sluttet: Kl. 13.23


