
 

 

Medlemsmøde i Studentersamfundet 
Den 7. maj 2014 klokken 17.00, Wunderbar, Fibigerstræde 15. 
 

Referat: 
Medlemsmøde i Studentersamfundet 

1. Formelt (B) [5 min] 
3. Indslupperende valg til bestyrelsen (ODB) [10 min] 
4. Fremlæggelse af strategisk plan (OD) [20 min] 
5. Økonomisk status (OD) [20 min] 
Eventuelt 

O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [forventet længde] 
 

Uddybende Dagsorden: 

1. Formelt (B) [5 min] 
● Valg af ordstyrer og referent 

○ Ordstyrer: Johan Sørensen, Valgt 
○ Referent: Kristoffer Sundmark, Valgt 
○ Stemmetællere: Daniel Thiilborg, Lasse Rørbæk, Valgt 

  
Antal stemmeberettiget: 18 

2. Indslupperende valg til bestyrelsen (ODB) [10 min] 
Motivation: Studentersamfundets Bestyrelse 
Ved Generalforsamlingen 2014 blev bestyrelsen udvidet med ét ekstra medlem, men 
pladsen blev desværre ikke besat. Derfor er der mulighed for at indsupplere et ekstra 
medlem. Er du interesseret i at høre om arbejdet, kan du altid skrive til 
bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk  
 
Opstillede: 
Sanne Ørnfeldt Larsen 
Der er tillid til kandidaten 
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https://docs.google.com/document/d/si-i6RUJOIdP609sOUkd5pQ/headless/print#heading=h.msnkqmsx7926
https://docs.google.com/document/d/si-i6RUJOIdP609sOUkd5pQ/headless/print#heading=h.uxq5o2g4bwn0
https://docs.google.com/document/d/si-i6RUJOIdP609sOUkd5pQ/headless/print#heading=h.o2n89rux5glz
https://docs.google.com/document/d/si-i6RUJOIdP609sOUkd5pQ/headless/print#heading=h.z3tn8if1ovm
https://docs.google.com/document/d/si-i6RUJOIdP609sOUkd5pQ/headless/print#heading=h.cgl529g6772w
https://docs.google.com/document/d/si-i6RUJOIdP609sOUkd5pQ/headless/print#heading=h.x2kupgtpboer
mailto:bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk


 

 

3. Fremlæggelse af strategisk plan (OD) [20 min] 
Motivation: Studentersamfundets Bestyrelse 
Bestyrelsen har besluttet at udarbejde en strategi for den samlede forening, og vil gerne  
have medlemmernes feedback på strategien. 
 
Formanden gennemgår den strategiske plan. Denne er vedlagt. 
 
Gode reaktioner på medlemsmødet. Dette burde være noget man også gjorde fremover. 
Der vil være mulighed for at arbejde frem mod decentrale fagråd. Dog skal det meget 
hurtigt gøres klart hvad Studentersamfundet kan gøre for de decentrale fagråd.  
Kunne man arbejde hen imod at se på finansieringsmodellen, og hvordan tilskuddet fra uni 
rent faktisk ser ud.  
Er der lavet en strategisk plan for IT-systemet, eller er der bare betalt flere penge. Der er 
nedsat et udvalg som skal arbejde med IT-systemet. Derudover følger bestyrelsen 
problemet meget tæt. 
Vil Studentersamfundet stadig have fokus på fagforeninger. Svar, Ja det vil man.  
 
 

4. Økonomisk status (OD) [20 min] 
Motivation: Studentersamfundets Bestyrelse 
Da der ved sidste generalforsamling blev udtrykt utilfredshed over en uigennemsigtig 
økonomi, vil studentersamfundets bestyrelse gerne fremlægge hvordan året indtil nu er 
gået. 
 
Kasseren gennemgår kvartalsregnskabet fra 1. kvartal. Samt økonomi for IT-systemet.  
 

Eventuelt 
ForeningsEL præsenteres, og man opfordre deltagere og medlemmer om at tilmelde sig 
denne ordning. Flyer er vedlagt. 
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