Bestyrelsesmøde for DSfM d. 11/11
Tilstede: Elisa, Henrik, Susanne, Heidi og Martin
Fraværende: Charlotte og Nønne
Dagsorden:
1. info fra KF
2. økonomi
3. møder (hvor mange skal vi holde, emner, hvor henne og hvem skal arranger)
4. guidelines for mødeafholdelse
5. fordeling af opgaver
ad 1:
•
•
•

Martin havde været til KF møde og kunne meddele at Marianne Glasius er kandidat
til KF’s bestyrelse. Det afgøres d.22/11 på generalforsamlingen om hun bliver stemt
ind.
Der gøres et reklamefremstød vha. gratis uddeling af Dansk Kemi på universiteterne
m. girokort så interesserede kan melde sig ind i KF.
KF har en rejsefond på 200.000,- som uddeles hvert år. Der er ikke særlig mange
som er opmærksomme på at den findes så der er forholdsvis gode chancer for at få
penge hvis man søger fonden.

Ad 2:
Regnskabet er blevet revideret siden generalforsamlingen og den reviderede udgave godkendes.
Ad 3:
• Der afholdes 3 møder i år: et i Marts, Årsmøde i Juni og generalforsamling i oktober.
• Vi talte om at vi evt. kan afholde et i samarbejde med en anden organisation (IGAS, IDA,
NFA, SAK eller lign). Det er på baggrund af det gode møde vi havde i samarbejde med
IGAS i år.
• Marts: mødet arrangeres af Elisa og Nønne og omhandler partikler, miljøzoner i
København og den slags.
• Juni: Årsmødet – afholdes i samarbejde med SAK, her skal det mere være casestudier og
ikke så meget en ”hel” historie.
o Der skal være 3 foredrag.
o Endnu ingen ansvarlige på mødet.
o Sidste år dækkede Heidi selv sine rejseudgifter af egen lomme og det er ikke
meningen. Det ville være bedst hvis de Ph.D. studerende kunne tage til Odense så
dem der arbejder ikke behøver bruge en feriedag på det.
o Martin kontakter SAK vedr. samarbejde.
o Elisa tager kontakt til Matt Johnson og Marianne Glasius om de vil holde foredrag.
Matt har nyt laboratorium og Marianne kan fortælle om Galathea.
o Sidste års arrangører råder til at vi fordeler opgaverne i god tid så der er styr på hvem
som siger velkommen, hvem køber vin, abstract fra foredragsholder, hvem har
kontakt til SDU osv.

•

Oktober: Generalforsamlingen – arrangeres af Henrik og Susanne og kaldes ”kemiske
løsninger på kemiske problemer” og omhandler rensning af vand og jord.

Ad 4:
• Helt overordnet vil vi fortsætte med at afholde brede møder som er alsidige men stadigvæk
med faglig dybde.
• Mødestruktur er op til arrangør (tidsplan, skal der være paneldiskussion, antal
foredragsholdere etc.)
• Vi vil forsøge at arrangere møderne så vi fortæller en ”hel” historie.
• Der skal pga. økonomi holdes møde i gratis lokaler på universiteterne. Vi tror at det
muligvis kan være med til at tiltrække flere tilhørere hvis de ikke skal bevæge sig så langt.
• Heidi skal have et program (dato og emne og de navne på foredragsholdere som er sikre) 8
uger før mødet så vil hun sørge for at det bliver sat i kalenderen i diverse medier.
Ad 5: Fordeling af opgaver
Formand: Charlotte
Sekretær: Elisa
Hjemmeside: Charlotte
Reklame: Heidi
Økonomi: Matt

Med venlig hilsen
Elisa

