Elevbestyrelsesmøde
3.-4. marts 2017
Tilstede: Andreas, Ingeborg, Line, Maja, Marie, Matthew, Signe, Thomas og Martin
Ikke tilstede: Kristine
1. Siden sidst:
- Der bestilles navneskilte til elevbestyrelsen.
- Andreas har oprettet instagram-profil: shebestyrelsen. Nu har vi den, så må
vi se om evt. pr-udvalg vil bruge det.
- Indsupplering af kasserer. Den nuværende kasserer Andreas Emil Nesgaard
bliver nødt til at trække sig fra sin post som kasserer. Derudover kan han
ikke deltage i sommerens Momentum-kursus eller på elevstævnet 2017.
Bestyrelsen har ikke selv kompetencerne til at bestride kassererposten, så
Kristine Strunge er indsuppleret pr. d. 3. marts 2017 og et år frem.
2. Økonomi: v/ Andreas
- Andreas har sat Kristine Strunge ind i sagerne. Han klarer det økonomiske
for weekenden, men derefter overtager Kristine.
- Der er forsat mulighed for at bruge penge. Det skal vi endelig gøre, da vi
ønsker at bringe likviditeten for foreningen ned.
3. Nyt fra udvalgene:
- Momentum: Møde m. Thea og Simon N. Thea er gravid, og er med i
planlægningen indtil juni, hvorefter Sofie fra Politik tager over.
Temaet er skam og ære
- Der bliver reklameret mere om Momentum på Sjak-weekenden.
- Elevstævne: Endnu ikke nogen band eller foredragsholder, der arbejdes på
sagen
4. Opdatering på formålsparagraf:
- Martin giver status på det nuværende arbejde. Måske inkorporeres tanker
om højskole som længerevarende, og som livstil.
- Præsentation af formålsparagraffen til SJAK
5. Opdatering om strukturændring af bestyrelsen?
- Signe og Marie præsenterer tanker om nyt udvalg: Udkast til struktur for
yderligere kreds omkring Silkeborg Højskoles Elevforenings bestyrelse.
- Vi vil gerne uddelegere flere opgaver, og lave flere udvalg under bestyrelsen,
så flere kan engageres og få ansvar. Derfor vil vi gerne uddelegere SHouts

-

mere, samt lave udvalg under SHout, såsom et friluftsudvalg,
kultur/hyggeudvalg mm.
Signe og Marie arbejder på en udvalgsdag for ”SHE-kredsen” i juni, hvor
interesserede kan komme og få indblik i, hvordan disse udvalg skal
struktureres og hvad tanken er bag disse tiltag.

6. SHout
-

Grill-SHout kommer til at være i: KBH: d. 8. juni og Aarhus d. 3. juni.
Bestyrelsen sørger for tilbehør og sodavand. Man tager selv ting, som skal
grilles med.
Påskefest; Forslag til dato: 7-8. april eller 21-22. april.

