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1. Dagsorden 
1. Åbning og konstituering 

2. Overrækkelse af legatet til: Årets Frivillige på AAU 2016  

3. Hall of Fame 2016  

4. Bestyrelsens årsberetning  

5. Studenterpolitisk Direktions årsberetning 

6. Debat om medlemskab af Danske Studerendes Fællesråd 

 

7. Studentersamfundets regnskab 2016  

8. Studentersamfundets kritiske revisorers beretning 2016  

9. Vedtagelse af budgettet for 2017 

 

10.  Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram 2017-2018  

11.  Vedtagelse af målsætninger under Studentersamfundets visionspapirer 2016-2019  

12.  Vedtægtsændringsforslag for Studentersamfundet  

13.  Ændringsforslag til Retningslinjer for grupper  

14.  Øvrige forslag 

 

15.  Valg til formand for Studentersamfundet  

16.  Valg til næstformand for Studentersamfundet  

17.  Valg til kasserer for Studentersamfundet  

18.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  

19.  Valg til studenterpolitisk ordfører  

20.  Valg til studenterpolitisk viceordfører  

21.  Valg til studenterpolitisk direktion  

22.  Valg til kritisk revisorer  

23.  Afrunding af generalforsamling 

 

Johan Sørensen valgt som ordstyrer.  

Marie Albret og Kristoffer Lindstrøm valgt som referenter.  

55 stemmeberettigede (15:55) 

 

Hall of Fame:  

Mikael Juhl Kristensen er optaget i Hall of Fame 2016-2017. 

Søren “Hæwi” Winther er optaget i Hall of Fame 2016.-2017 

Michael Trabjerg er optaget i Hall of Fame 2016-2017.  

Årets frivillig:  

Emil “Stabil” Lisby Kjærgaard er valgt til Årets Frivillig på AAU 2016, overrakt af Rektor, Per                
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Michael Johansen.  
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2. Studentersamfundets 
vedtægter 
Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 26/09-2016 

 

Vedtægterne er Studentersamfundets grundlæggende papir. Det er heraf, det fremgår, hvordan 

organisationen er sat sammen og hvem, der bestemmer hvad.   

Kap. 1 - Navn og formål 
§1: Organisationens navn er Studentersamfundet ved Aalborg Universitet. 

Stk. 2: Studentersamfundet er stiftet på initiativ af Moderate Studenter ved AUC og Studenterrådet 

ved AUC d. 2 marts 1991. 

Stk. 3: Studentersamfundet overtager alle forpligtelser fra Studenterrådet ved AUC og Moderate 

Studenter ved AUC. 

 

§2: Studentersamfundet er en studenterorganisation, som har til formål gennem faglige, sociale, 

studenterpolitiske og lignende aktiviteter at levere et stadigt bedre bidrag til at skabe de bedst 

mulige rammer for alle studerende og Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet.  

Stk. 2: Studentersamfundet er uafhængigt af partipolitiske og fagpolitiske interesser og udtaler sig 

udelukkende om emner, der vedrører studenterpolitik og om forhold, der vedrører de studerendes 

studieliv.  

Stk. 3: Studentersamfundet skal gennem støtte og samarbejde tilbyde sig som paraplyorganisation 

for alle åbne studenterorganisationer på Aalborg Universitet, såfremt disse ikke er i strid med 

Studentersamfundets principper for samarbejdspartnere.  

Kap. 2 - Medlemmer 
§3 Alle, der er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet, kan 

optages som medlemmer. 

Stk. 2: Der findes to medlemskaber af Studentersamfundet: et ordinært medlemskab og et 

ekstraordinært medlemskab. Et ekstraordinært medlemskab kan erhverves, såfremt man kun 

studerer maksimum 4 semestre på Aalborg Universitet. Der skelnes prismæssigt mellem de to 

medlemskaber. 

Stk. 3: Medlemmer af Studentersamfundet opkræves et medlemskontingent fastsat af 

generalforsamlingen. 

 

§4: Medlemmer, der ikke længere er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende ved Aalborg 

Universitet, udmeldes. Alle medlemmer kan uden yderligere varsel udmelde sig af 

Studentersamfundet. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 

 

§5: Medlemskab af Studentersamfundet medfører ikke yderligere forpligtelser for hverken 

medlemmet eller Studentersamfundet end anført i vedtægterne. Medlemmer er ikke bundet af 

Studentersamfundets generelle holdninger og kan derfor til hver en tid ytre deres holdninger i eget 
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navn. 

Kap. 3 – Samarbejdspartnere 
§6: Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med parter, der anvender vold 

og/eller diskrimination eller billiger disse. 

Kap. 4 - Generalforsamlingen 
§7: Generalforsamlingen er Studentersamfundets øverste myndighed. 

  

§8: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer, tidligere medlemmer, samt 

studerende og ansatte ved Aalborg Universitet møderet og taleret. Kun medlemmer af 

Studentersamfundet har stemmeret og er valgbare. Ved valg til kritisk revisor er studerende, PhD. 

studerende og ansatte ved Aalborg Universitet valgbare.  

 

§9: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §37-38. 

Stk. 2: Hvis posten som Formand eller Studenterpolitisk Ordfører er på valg, skal kandidater til disse 

have indsendt et skriftligt opstillingsgrundlag før generalforsamlingen åbnes. Disse omdeles til 

generalforsamlingens deltagere. 

Stk. 3: Valg til medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse foretages i følgende rækkefølge: Valg 

til Formand, valg til Næstformand, valg til Kasserer og valg til øvrige medlemmer. 

Stk. 4: Såfremt posterne til Formand, Næstformand og Kasserer er på valg, og generalforsamlingen 

ikke er i stand til at vælge disse, indkalder Studentersamfundets bestyrelse til en ekstraordinær 

generalforsamling. 

Stk. 5: Ingen person valgt på generalforsamlingen kan forblive på sin post, efter generalforsamlingen 

eller et medlemsmøde har udtrykt mistillid til vedkommende. 

 

§10: Studentersamfundets bestyrelse skal på Studentersamfundets hjemmeside inden for 3 uger 

efter generalforsamlingens afslutning offentliggøre Studentersamfundets vedtagne vedtægter og 

retningslinjer for grupper samt referatet af generalforsamlingen. 

Stk. 2: Alle dokumenter fra generalforsamlingen skal forblive offentligt tilgængelige på 

Studentersamfundets hjemmeside. 

 

§11: Generalforsamlingen skal optages på lyd, så tvivlsspørgsmål omkring referatet af 

generalforsamlingen kan opklares. 

 

§12: Den ordinære generalforsamling afholdes i Aalborg i marts eller april måned.  

Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal 

ske med mindst én måneds varsel ved annoncering i relevante medier og/eller e-mail tilsendt alle 

medlemmer af Studentersamfundet. 

Stk. 3: Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 

• Åbning og konstituering 

• Bestyrelsens årsberetning 
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• Studenterpolitisk ordførers årsberetning 

• Studentersamfundets årsregnskab  

• Kritiske revisorers årsberetning 

• Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år 

• Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram  

• Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget 

• Indkomne forslag 

• Valg af Formand for Studentersamfundet  

• Valg til Næstformand for Studentersamfundet  

• Valg til Kasserer for Studentersamfundet  

• Valg af øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse  

• Valg af Studenterpolitisk Ordfører  

• Valg af Studenterpolitisk Viceordfører  

• Valg til øvrige medlemmer af Studenterpolitisk Direktion  

• Valg af to kritiske revisorer 

 

Stk. 4: Forslag til visionspapirer, arbejdsprogram, budget, ændring af nærværende vedtægter og 

ændring af retningslinjer for grupper samt øvrige forslag skal være Studentersamfundets bestyrelse i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 5: Studentersamfundets bestyrelse skal gøre, generalforsamlingsmappen tilgængelig på 

Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingsmappen skal som minimum indeholde bestyrelsens årsberetning, 

Studenterpolitisk Ordførers årsberetning, kritiske revisorers årsberetning, forslag til visionspapirer, 

forslag til arbejdsprogram og indkomne forslag. Regnskabet og forslag til budget skal ligeledes være 

tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. Alle dokumenter til behandling på generalforsamlingen skal foreligge på print ved 

generalforsamlingens begyndelse.  

Stk. 6. Strategien for Studentersamfundet fastlægges hvert tredje år. I strategien findes en vision og 

mission for organisationen, samt et antal målsætninger, der beskriver hvordan førnævnte vision og 

mission opnås. Målsætningerne skal til den årlige generalforsamling revurderes, således at strategien 

er tidssvarende i forhold til den udvikling som organisationen gennemgår. 

 

§13: En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis dette begæres med beslutningstema af 

mindst 100 medlemmer, et medlemsmøde eller Studentersamfundets bestyrelse. Afholdelsen skal 

finde sted i Aalborg senest 3 uger efter begæringen. 

Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal 

ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i relevante medier og/eller e-mail tilsendt alle 

Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske herom. 

Stk. 3: Forslag til ændring af nærværende vedtægter eller retningslinjer for grupper samt øvrige 

forslag skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. 

Stk. 4: Studentersamfundets bestyrelse skal gøre indkomne forslag tilgængelige på 

Studentersamfundets hjemmeside senest 5 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. 
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Kap. 5 - Medlemsmødet 
§14: Medlemsmødet er Studentersamfundets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.  

 

§15: Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 20 medlemmer, Studenterforum, 

den Studenterpolitiske Direktion, en gruppe under Studentersamfundet eller Studentersamfundets 

bestyrelse. Afholdelsen skal finde sted i Aalborg senest 3 uger efter begæringen. 

Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal 

ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i relevante medier og/eller e-mail tilsendt alle 

Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske herom. 

 

§16: Til medlemsmødet har alle Studentersamfundets medlemmer, ansatte og tidligere 

medlemmer samt Aalborg Universitets studerende og ansatte møderet og taleret. Kun 

Studentersamfundets medlemmer har stemmeret. 

 

§17: Medlemsmødet kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager. 

Medlemsmødet kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere 

bestemte områder, som fastlægges af medlemsmødet. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har 

tilbagemeldingspligt over for medlemsmødet. 

 

§18: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §§37-38. 

Kap. 6 - Daglig ledelse 
§19: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse 

bestående af Formanden, Næstformanden, Kassereren, den Studenterpolitiske Ordfører, samt op til 

seks øvrige medlemmer. Repræsentanter fra Studentersamfundets administration deltager i 

bestyrelsesmøderne såfremt det er nødvendigt dog uden stemmeret. Alle grupper i 

Studentersamfundet har mulighed for at få en observatørpost. 

 

§20: Studentersamfundets bestyrelse følger Studentersamfundets interne og eksterne aktiviteter. 

Bestyrelse har til opgave, at: 

● Sikre en koordinering og udveksling af information mellem Studentersamfundets organer og 

repræsentanter. 

● Varetage Studentersamfundets økonomi (herunder budgetrevision og bevillinger). 

● Sikre at Kassereren sætter sig ind i Studentersamfundets regnskabssystemer og kvartalsvis 

gennemgår regnskabet med bestyrelsen. 

● Sikre at varetage Studentersamfundets administration. 

● Sikre afholdelsen af faste aktiviteter. 

● Sikre afholdelsen af medlemsmøder. 

Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle 

konkrete sager. Bestyrelsen kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for 
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nærmere bestemte områder. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for 

bestyrelsen. 

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer i Studentersamfundets bestyrelse må gerne være kontaktperson eller 

repræsentere grupper, som de selv er medlem af. I ethvert henseende hvor der tages beslutning 

omhandlende en gruppe erklæres bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af pågældende gruppe for 

inhabile. 

 

§21: Studentersamfundets bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling. Udtrykkes mistillid 

til Studentersamfundets bestyrelse eller bestyrelsen trækker sig samlet, vælges en ny bestyrelse på 

en ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse vælges for perioden indtil den næste ordinære 

generalforsamling. 

Stk. 3: Formanden kan ikke forblive på sin post, efter Studentersamfundets bestyrelse har udtrykt 

mistillid til vedkommende. 

 

§22: I tilfælde af, at formands-, næstformands- eller kassererposten står ubesat, udpeger 

Studentersamfundets bestyrelse en fungerende Formand, Næstformand eller Kasserer. 

Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny Formand, Næstformand 

eller Kasserer vælges. Den fungerende Formand, Næstformand og Kasserer er kun 

stemmebærende medlemmer af bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen. I den periode 

formandsposten står ubesat tiltræder Næstformanden som fungerende Formand, indtil en anden 

er valgt ved en generalforsamling. 

Kap. 7 – Studenterforum 
§23: Studenterforum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage politisk stilling til 

og studenterpolitiske emner af enhver art. Studenterforum er underlagt Studentersamfundets 

formål. 

 

§24: Alle studerende ved Aalborg Universitet har møderet, taleret og stemmeret.  

 

§25: Studenterforum kan nedsætte udvalg til at behandle konkrete politiske sager og har 

tilbagemeldingspligt over for Studenterforum .  

 

§26: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §37 og §38  

 

§27: Studenterforum udpeger Studentersamfundets repræsentant til DSF’s Landsforum  

Kap. 8 - Studenterpolitisk  Ordførerskab 
§28: Den overordnede studenterpolitiske ledelse af Studentersamfundet varetages af den 

Studenterpolitiske Ordfører, som har til opgave at: 

 

● Sikre afholdelsen af møder i Studenterforum og Studenterpolitisk Direktion. 
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● Udtale sig på vegne af Studentersamfundet i studenterpolitiske sager, både internt og 

eksternt. I forlængelse af udtalelser på områder, hvor Studenterforum ikke har vedtaget 

politik, forpligter den Studenterpolitiske Ordføreren sig til at tage området op på det 

efterfølgende Studenterforum møde. 

Stk. 2: Den Studenterpolitiske Viceordfører har til formål at støtte den Studenterpolitiske Ordfører i 

de vedtægtsbestemte opgaver. 

 

§29: Det Studenterpolitiske Ordførerskab består af den Studenterpolitiske Ordfører og den 

Studenterpolitiske Viceordfører. 

Stk. 2: Det Studenterpolitiske Ordførerskab vælges på en generalforsamling for perioden indtil den 

næste ordinære generalforsamling. 

Stk. 3: I tilfælde af at posten som Studenterpolitisk Ordfører står ubesat, overgår denne til den 

Studenterpolitiske Viceordfører, indtil en ny Studenterpolitisk Ordfører vælges. I tilfælde af at posten 

som Viceordfører også står ubesat, overgår posten til Studentersamfundets Formand, indtil en ny 

Studenterpolitisk Ordfører vælges. 

Stk. 4: Den Studenterpolitiske Ordfører kan ikke forblive på sin post, efter Studenterforum har              

udtrykt mistillid til vedkommende. 

 

Kap. 9 - Studenterpolitisk Direktion 
§30: Den daglige studenterpolitiske ledelse af Studentersamfundet varetages af Studenterpolitisk 

Direktion, som har til opgave at: 

● Sikre drift samt udvikling af rammerne for at bedrive studenterpolitik på AAU. 

● Koordinere det politiske samarbejde og facilitere udveksling af politisk information mellem 

de studenterpolitiske organer og andre interessenter. 

● Styrke den almene studerendes forhold til Studentersamfundet som en studenterpolitisk 

organisation. 

 

Stk. 2: Studenterpolitisk Direktion udarbejder en arbejdsplan for det kommende foreningsårs 

studenterpolitiske arbejde, og denne forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. 

Stk. 3: I akutte situationer har Studenterpolitisk Direktion beføjelse til at iværksætte kampagner eller 

på anden vis agere i forhold til studenterpolitiske spørgsmål, ud fra den overordnede politik fastlagt 

af Studenterforum. Dog forpligter Studenterpolitisk Direktion sig til at tage spørgsmål op på 

næstkommende møde i Studenterforum. 

 

§31: Studenterpolitisk Direktion består af den Studenterpolitiske Ordfører, den Studenterpolitiske 

Viceordfører, de 2 studenterrepræsentanter i universitetsbestyrelsen (såfremt de er opstillet på 

Studentersamfundets liste), 4 menige medlemmer, Landsforum repræsentant, studenterpolitisk 

repræsentant fra AAU-CPH og studenterpolitisk repræsentant fra Studentersamfundet Esbjerg. Hvert 

fakultetsråd og Studentersamfundets bestyrelse har hver en fast observatørpost. 

 

Stk. 2: De menige medlemmer vælges på en generalforsamling for perioden indtil den næste 

ordinære generalforsamling. 
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Kap. 10 – Øvrige grupper 
§32: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af grupper med egne vedtægter og/eller kommissorium. 

Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer for grupper. Grupperne 

konstituerer sig selv.  

 

§33: Én type af øvrige grupper er fakultetsrådene, som har til formål at facilitere tværfaglig 

studenterpolitik, især med henblik på at støtte de indvalgte og decentrale fagråd på fakultetet. 

Yderligere har fakultetsrådene til formål at repræsentere de studerende på fakultetet, hvad angår 

tværfaglige studenterpolitiske problemstillinger, som ikke hører under de decentrale fagråd eller 

studienævn. 

Stk. 2: Der kan maksimalt være ét fakultetsråd pr. fakultet ved Aalborg Universitet. 

Kap. 11 - Repræsentation af  foreningen 
§34: Studenterforum udpeger/indstiller Studentersamfundets repræsentanter til interne og eksterne 

udvalg, hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe. Studentersamfundet forventer, at 

mandater som bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og 

Studentersamfundet orienteret om arbejdet og om vigtige dagsordenspunkter samt repræsenterer 

den på Studenterforums vedtaget politik på området.  

 

§35: Studentersamfundet forventer, at mandater, som er valgt på organisationens lister, eller som 

bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og Studentersamfundet orienteret 

om arbejdet og vigtige dagsordenspunkter. Det forventes desuden, at valgte tager del i de faglige 

diskussioner på faget og i Studentersamfundet og derved søger at nå frem til en fælles stillingtagen til 

væsentlige sager. 

Kap. 12 - Afstemninger og personvalg 
§36: Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt. 

 

§37: Afstemninger om vedtagelse af forslag foretages ved håndsoprækning. Såfremt minimum én 

tilstedeværende stemmeberettiget ytrer ønske om en anonym afstemning, kan afstemningen dog 

foretages skriftligt og hemmeligt. 

Stk. 2: For vedtagelse af forslag kræves almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er anført i 

vedtægterne. 

Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er 

stemmelighed, bortfalder forslaget. 

 

§38: Personvalg foretages skriftligt og hemmeligt. For så vidt der er tale om valg til en post, der ikke 

er på valg til generalforsamlingen, og ingen stemmeberettigede har indvendinger herimod, kan 

valget dog foretages ved håndsoprækning.  

Stk. 2: Såfremt antallet af opstillede overstiger antallet af poster, der er på valg, afholdes der 

individuelle tillidsvalg, hvor der stemmes for eller imod de enkelte opstillede. En opstillet skal have 

flere stemmer for end imod for at blive valgt. 
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Stk. 3: Såfremt alle øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse er på valg, og antallet af 

opstillede overstiger antallet af poster, der er på valg, stemmes der efter pointvalgsmetoden ved valg 

til disse. Hver stemmeberettiget kan således stemme på op til 6 personer i prioriteret rækkefølge, 

hvor førsteprioriteten får 6 point, andenprioriteten får 5 point etc. De 6 personer der får flest point, 

vælges til posterne. 

Stk. 4: Såfremt antallet af opstillede ved øvrige personvalg overstiger antallet af poster, der er på 

valg, har hver stemmeberettiget én stemme pr. post ved valg til disse. Opstillede indvælges efter 

antallet af modtagne stemmer. Hvis kun én post er på valg, foretages der dog omvalg mellem de 

opstillede, der ikke har fået færrest stemmer, indtil én opstillet har fået over halvdelen af de afgivne 

stemmer. 

Stk. 5: I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de berørte opstillede. I tilfælde af 

stemmelighed mellem alle opstillede, der er på valg, foretages lodtrækning. 

 

Kap. 14 - Økonomi 
§39: Studentersamfundets regnskabsår følger kalenderåret. 

 

§40: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne revisor og de to kritiske revisorer 

reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år.  

Stk. 2: Generalforsamlingen godkender lønniveau for Studentersamfundets Formand og 

Studenterpolitiske Ordfører, såfremt det ønskes ændret i forhold til det gældende niveau. 

 

§41: Studentersamfundets bestyrelse er ansvarlig for regnskabsførelsen og budgetplanlægningen. 

 

§42: Ansættelsesforhold skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse. 

 

§43: Studentersamfundets bestyrelse, Studenterforum, fakultetsrådene og evt. andre af 

Studentersamfundets grupper gives på budgettet hver en bevilling, som disse administrerer 

selvstændigt. Internt i hver gruppe vælges en økonomiansvarlig, som er ansvarlig for bevillingen over 

for Studentersamfundets bestyrelse. 

 

§44: Medlemmerne hæfter kun med deres indbetalte kontingent. 

 

§45: Studentersamfundet hæfter kun med sin egen formue. 

 

§46: Lån for Studentersamfundet kan kun optages af Formanden med Studentersamfundets 

bestyrelses accept. 

 

§47: Sekretariatslederen har til enhver tid tegningsret ved foreningen i samråd med Formanden og 

Kasseren, så længe der ikke er tale om gældsætning af foreningen. Aftaler indgået mellem 

sekretariatslederen og Formanden og Kasseren, skal skriftlig dokumenteres.  

Stk. 2: Sekretariatslederen har tegningsret uden samråd for aftaler omhandlende NETS, PBS eller 

Netbank. 
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§48: Aktiviteter som budgetteres til et underskud større end 25.000 kr må kun påbegyndes 

økonomisk, såfremt budgettet for aktiviteten er godkendt på et medlemsmøde eller en 

generalforsamling. En sådanne aktivitet der ønskes påbegyndt mellem regnskabsårets start og den 

ordinære generalforsamling, skal således godkendes af en ekstraordinær generalforsamling. 

Lønninger af sædvanlig karakter er undtaget fra denne vedtægt. 

Kap. 15 - Vedtægtsændringer 
§49: Disse vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal der være 

2/3 flertal blandt de afgivne stemmer for en vedtægtsændring, og mindst halvdelen af de fremmødte 

stemmeberettigede skal have stemt for ændringen. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne 

stemmer. 

Stk. 2: Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 

 

§50: Studentersamfundet kan kun nedlægges med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes 

stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum. 

Stk. 2. Organisationens egenkapital skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med 

organisationens fastsatte formål eller til andre almennyttige formål på Aalborg Universitet 

Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 
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3. Retningslinjer for grupper 
1 - Formål og retsgrundlag 
1.1 Nærværende retningslinjer for grupper er vedtaget af Studentersamfundets generalforsamling          
marts 2016 med henblik på at klarlægge retningslinjerne for de enkelte gruppers arbejde i relation til                
resten af Studentersamfundet, samt fastlægge omfanget af gruppernes selvbestemmelse. 

1.2 Disse retningslinjer er underlagt Studentersamfundets vedtægter. Retningslinjerne kan kun          
ændres af Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde. Studentersamfundets       
bestyrelse kan dog ændre listen i 2 og 6.2 og har ligeledes beføjelse til at godkende nye grupper i                   
Studentersamfundet. 

1.3 Studentersamfundets bestyrelse skal mindst en gang årligt orientere grupperne om disse            
retningslinjer. 

2 - Omfattede grupper 
Følgende grupper er en del af Studentersamfundet og således underlagt nærværende retningslinjer: 

2.1 Vedtægtsbestemte grupper: 
2.1.1 Fakultetsrådet for Det Humanistiske Fakultet (FagHum) 
2.1.2 Fakultetsrådet for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (FakSamf) 
2.1.3 Fakultetsrådet for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet (Vektor) 
2.1.4 Fakultetsrådet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (FakSund) 
 
2.2 Decentrale fagråd: 
2.2.1 De Studerendes Råd – Studentersamfundet Esbjerg (Studentersamfundet Esbjerg) 
2.2.2 Historiefagrådet 
2.2.3 Studenterrådet for psykologi 
2.2.4 Medicinerrådet 
2.2.5 MedIS-Rådet 
2.2.6 Electronic Systems Students  

2.3 Serviceorganer: 
2.3.1 Lyd og lys-gruppen 
2.3.2 Agenda 
 
2.4 Caféer o.l.: 
2.4.1 Barbaren 
2.4.2 BasisBaren 
2.4.5 Mærkbar 
2.4.6 DE-klubben 
2.4.7 Aalbar 
2.4.8 Bajers Bar 
 
2.5 Øvrige grupper: 
2.5.1 BEST 
2.5.2 Festudvalget 
2.5.3 AAULAN 
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2.5.4 StudieBiffen 
2.5.5 UniRun  
2.5.6 Brains on Bikes 
 
2.6 Driftsgrupper 
2.6.1 Erhvervsgruppen 
 
Studentersamfundet kan desuden efter nærmere aftale servicere øvrige grupper og foreninger, uden            
at disse dog er en del af Studentersamfundet. 

3 - Gruppernes generelle suverænitet 
3.1 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne fastlægger i størst muligt                  
omfang selv procedurer og retningslinjer for deres drift. De enkelte grupper har bemyndigelse til              
inden for rammerne af Studentersamfundets vedtægter, nærværende retningslinjer og egne          
vedtægter/forretningsorden, at gennemføre aktiviteter i henhold til gruppens formål. 
 
3.2 Grupperne er underlagt beslutninger truffet af Studentersamfundets generalforsamling. 
 
3.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne kan i en forretningsorden fastsætte                
nærmere regler for gruppens aktiviteter. Gruppernes forretningsorden er underlagt         
Studentersamfundets vedtægter og nærværende retningslinjer. 
 
3.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne fastsætter i vedtægter eller                 
kommissorium retningslinjerne for gruppens arbejde. Vedtægter/kommissorium samt ændringer        
heri skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse og er underlagt Studentersamfundets          
vedtægter og nærværende retningslinjer. Vedtægter/kommissorium kan følges midlertidigt med         
forudsætning om godkendelse af Studentersamfundets bestyrelse. 
 
3.5 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3: I hvor høj grad grupperne skal servicere andre dele af                  
Studentersamfundet fastsættes i kommissoriet. 
 
3.6 Grupperne kan med henblik på varetagelsen af egen drift repræsentere sig selv (og dermed               
Studentersamfundet) udadtil under ansvar for Studentersamfundets generalforsamling og        
bestyrelse. Studentersamfundets bestyrelse holdes orienteret om henvendelser til eksterne parter          
for så vidt disse ikke er af sædvanlig karakter. Studentersamfundets bestyrelse kan i særlige tilfælde,               
af hensyn til Studentersamfundets generelle virke og samarbejde med eksterne parter, tilbagetrække            
henvendelser foretaget af en gruppe. 
 
3.7 Grupper kan uden særlig bemyndigelse fra Studentersamfundets generalforsamling eller          
bestyrelse ikke udtale sig på vegne af Studentersamfundet. Aftaler indgået af Studentersamfundet på             
vegne af flere grupper, eller som på anden vis har indflydelse på mere end én gruppes aktiviteter,                 
forhandles og genforhandles af person(er) udpeget af Studentersamfundets bestyrelse. 
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3.8 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Den enkelte gruppe er øverst besluttende                
myndighed i sager, der kun vedrører den enkelte gruppes område. Den enkelte gruppe kan frit i eget                 
navn fremføre holdninger, uanset om disse eventuelt ikke måtte stemme overens med            
Studentersamfundets generelle overbevisning. Nærværende bestemmelse gælder uanset eventuelle        
indskrænkninger i afsnit 3.7. 
 
3.9 Studentersamfundet og dets grupper skal altid bestræbe sig på at tilbyde gunstige forhold              
og/eller købsbetingelser ved dettes aktiviteter. 
 
3.10 Det kræves at grupper under Studentersamfundet anvender Studentersamfundets logo på           
plakater, uddelings materialer og andet PR-materiale, ellers anses aktiviteten som værende ekstern. 

4 - Medlemskab 
4.1 Det anbefales, men er ikke påkrævet, at aktive i grupperne er medlem af Studentersamfundet. 
 
4.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne er demokratisk organiseret og åbne for                 
alle interesserede indenfor gruppens område. 
 
4.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne er demokratisk organiseret og åbne                 
for alle interesserede. 

4.4 Gælder kun for grupper anført i 2.2, 2.4 og 2.5: Grupper kan have egne kontingentpålagte                
medlemskaber.. Studentersamfundets bestyrelse skal i givet fald orienteres om kontingentets          
størrelse og eventuelle ændringer heri. 

 
4.5 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne definerer i deres                
vedtægter/kommissorium en nærmere afgrænset kreds af mennesker, der er valgbare og har            
stemmeret til ændringer i vedtægter/kommissorium, sammensætning mv.. Denne kreds kan være           
afhængig af området, der er til afstemning / på valg. 

5 - Kontakt mellem gruppen og Studentersamfundets 
bestyrelse og administration 
5.1 Gruppen udpeger blandt sine aktivister følgende to kontaktpersoner. Der kan være            
personsammenfald mellem de to. Studentersamfundets bestyrelse orienteres ved udpegning af nye           
kontaktpersoner. 
5.1.1 Én person, der fungerer som kontaktperson til Studentersamfundets bestyrelse og          
sekretariat i sager af politisk og praktisk art. 

5.1.2 Én person med ansvar for og overblik over gruppens økonomi iht. §58 i Studentersamfundets              
vedtægter 
5.2 I henhold til vedtægternes §20 kan en gruppe desuden sende en observatør til              
Studentersamfundets bestyrelsesmøder. Skulle en sådan observatør ønske det, tilsendes han/hun pr.           
mail alle mødeindkaldelser, referater samt øvrige underretninger om mødedatoer og steder så snart             
de forekommer. 
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5.3 Studentersamfundets bestyrelse udpeger for hver gruppe et bestyrelsesmedlem eller en af            
bestyrelsen udpeget fast observatør, der fungerer som kontaktperson til gruppen. Gruppen           
orienteres ved udpegning af ny kontaktperson. 
5.4 Studentersamfundets bestyrelse inviteres af gruppen til at deltage som gæst på gruppens             
generalforsamling eller anden tilsvarende øverst besluttende myndighed, såfremt en sådan haves.           
Bestyrelsens kontaktperson til gruppen jvf. afsnit 5.3 skal derfor i god tid orienteres om tid og sted                 
for gruppens generalforsamling eller tilsvarende. 

5.5 Såvel gruppen som Studentersamfundets bestyrelse skal gennem jævnlig kontakt forsøge at            
holde hinanden opdateret. Dette gældende for aktiviteter, initiativer og status for dels gruppen og              
dels den øvrige del af Studentersamfundet.  
5.5.1 Ud over den løbende orientering bør dette finde sted mindst en gang årligt i form af et møde                   
mellem repræsentanter fra hhv. gruppen og Studentersamfundets bestyrelse. 
5.5.2 Studentersamfundets bestyrelse skal orienteres ved ændret sammensætning af gruppens          
bestyrelse eller evt. tilsvarende daglig ledelse.  

6 - Aflønning 
6.1 Aktive i Studentersamfundet er frivillige og ulønnede. Afvigelser herfra kan dog ske efter aftale               
med Studentersamfundets bestyrelse. Aktivistpleje, i rimeligt omfang, opfattes ikke som aflønning,           
så længe ydelserne forbruges i social sammenhæng indenfor gruppens rammer. Det betragtes som             
aflønning, hvis aktivister til personligt brug tildeles effekter af (potentiel) værdi for            
gruppen/Studentersamfundet. 

6.2 Studentersamfundets bestyrelse har på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende dokument           
godkendt oprettelsen af følgende lønnede stillinger: 

● Studentersamfundets formand 
● Studentersamfundets politiske ordfører 
● Studentersamfundets erhvervschef 
● Tre sekretærer 
● Redaktør og layouter på Agenda 
● Redaktør, layouter og oversætter på rushåndbogen  
● Erhvervskonsulenter i Erhvervsgruppen 
● Plakatophængere 

6.3 Ansættelser foretages af Studentersamfundets bestyrelse. 

6.4 Studentersamfundets formand er direkte eller gennem andre ansatte arbejdsgiver for de ansatte. 

6.5 Ansatte i Studentersamfundet kan ikke sidde i Studentersamfundets bestyrelse. Dette gælder            
ikke for formanden. 

7 - Økonomi 
7.1 Gruppernes økonomi er en del af Studentersamfundets økonomi. 

7.2 Alle former for inventar, varelager, likvider eller andre aktiver tilhører Studentersamfundet, men             
er evt. stillet til rådighed for en eller flere konkrete grupper. 
7.2.1 Grupper kan indenfor egen budgetramme anskaffe aktiver, der stilles til gruppens rådighed. 
7.2.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4, 2.5 : Rådigheden over aktiver anskaffet                 
for egen budgetramme eller tildelt gruppen som direkte gave fra ekstern part kan ikke indskrænkes               
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uden gruppens accept. 
 
7.2.3 En gruppe kan have aktiver stillet til rådighed af ekstern part (studienævn, institut, faglig              
organisation e.l.). Ejendomsretten over disse midler kan ikke uden accept fra pågældende eksterne             
part overdrages til Studentersamfundet. Rådigheden over disse midler kan ikke indskrænkes uden            
gruppens accept. 
7.3 Da Studentersamfundet er og udadtil betragtes som en samlet organisation, skal alle ansøgninger              
til eksterne fonde eller puljer godkendes af bestyrelsen eller en af bestyrelsen dertil bemyndiget              
person med henblik på en koordinering af ansøgningerne. 
 
7.4 For alle grupper nævnt i pkt. 2.1-2.6 må der maksimalt akkumuleres en egenkapital på 80.000                
kroner, dog med undtagelse af Festudvalget, der må have en egenkapital på 175.000 kroner.              
Egenkapitalen opgøres ved årets afslutning 31/12, og den overstigende egenkapital overføres til            
udviklingspuljen for det efterfølgende år. 

8 - Økonomistyring 
8.1 Gruppernes regnskab er en del af Studentersamfundets regnskab. 
 
8.2 De enkelte grupper kan af Studentersamfundets generalforsamling, i Studentersamfundets          
budget, tildeles en budgetramme. Ønsker en gruppe at afholde flere udgifter (netto) end angivet i               
budgetrammen, skal dette godkendes forudgående ved en budgetændring. Ingen grupper har eller            
kan have et forudgående krav på en mindste bevilling eller en budgetramme. 
8.2.1 Grupperne indstiller til Studentersamfundets bestyrelse et uddybet forslag til budgetramme i           
forbindelse med bestyrelsens udarbejdelse af forslag til budget for Studentersamfundet. 
8.2.2 Det er op til den enkelte gruppe at sikre, at budgetrammen overholdes. Den i afsnit 5.1.2                
nævnte økonomiske kontaktperson skal holde gruppen orienteret om dens økonomiske situation. 
8.2.3 Studentersamfundets bestyrelse kan ved gentagen eller større overskridelse af gruppens          
budgetramme afvise refusion af bilag og betalinger af regninger, annullere indgåede aftaler samt             
ophæve den i afsnit 3.1 og 3.6 nævnte bemyndigelse. I særligt hastende tilfælde kan beslutning               
herom træffes af Studentersamfundets formand. Beslutning herom truffet af Studentersamfundets          
formand gælder frem til førstkommende bestyrelsesmøde. Beslutning herom sker for så vidt muligt             
efter kontakt til de i afsnit 5.1 nævnte kontaktpersoner, men kan ske uden yderligere varsel. 
8.2.4 Afsnit 8.2.3 finder tilsvarende anvendelse ved gentagen eller alvorlig overskridelse af           
bestemmelserne i afsnit 8.6, 8.7 eller 8.9. 
 
8.3 Grupperne orienterer mindst en gang årligt Studentersamfundets bestyrelse om sin aktuelle            
økonomi samt planer og ønsker for sin fremtidige økonomi. 

8.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.4 og 2.5: Grupperne skal som udgangspunkt på længere sigt                 
økonomisk set fungere som nulløsninger. Med henblik på dette opgør Studentersamfundets           
sekretariat mindst en gang årligt (i forbindelse med regnskabsafslutning) det gennem tiderne            
akkumulerede over/underskud. Som økonomisk nulløsning forstås, at gruppens akkumulerede         
over/underskud ligger tæt på summen af de af Studentersamfundets aktiver, der er stillet til              
gruppens rådighed jvf. afsnit 7.2. Gruppen fremlægger ifm. orienteringen omtalt i afsnit 8.3 sine              
planer for på længere sigt at kunne fremstå som en nulløsning. 

8.5 Aftaler, der i større omfang kan risikere at skade Studentersamfundets likviditet, kan ikke indgås               
uden forudgående godkendelse af Studentersamfundets bestyrelse eller et hertil bemyndiget          
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bestyrelsesmedlem. 

8.6 Alle gruppers udgifter og indtægter skal bogføres i Studentersamfundets regnskab.           
Dokumentation for alle gruppers udgifter og indtægter skal derfor afleveres på Studentersamfundets            
sekretariat i henhold til Studentersamfundets retningslinjer for udlæg. Studentersamfundets         
bestyrelse kan fastsætte retningslinjer for opgørelse af et arrangement og afregning af omsætningen. 
8.7 Refusion af penge, der er lagt ud til indkøb til en gruppe i Studentersamfundet, kan kun ske til                   
personer der er bemyndiget hertil. Det er som udgangspunkt den i afsnit 5.1.2. benævnte person.               
Navngivne personer kan få en stående eller ”ad hoc” fuldmagt, der kan gives af den               
økonomiansvarlige ved at informere sekretariatet herom. 
 
8.8 Gruppen indberetter straks efter regnskabsårets afslutning mængden af de ved regnskabsårets            
afslutning til rådighed havende aktiver jf. afsnit 7.2. Grupperne anført i afsnit 2.4 indberetter              
desuden kvartalsvist – Festudvalget (afsnit 2.5.2) dog kun efter de enkelte arrangementer. 
 
8.9 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.6: Gruppens overskud skal tildeles formål til fremme af                
aktiviteter og udvikling af Studentersamfundet, f.eks. aktivitetspuljen og udviklingspuljen.         
Prioriteringen af denne fordeling foretages af Studentersamfundets bestyrelse. 
 
8.10 Udviklingspuljen samt aktivitetspuljen bliver administreret af Studentersamfundets bestyrelse. 
 
8.11 Sekretariatslederen udarbejder sammen med Studentersamfundets kasserer et forslag til          
budgettet for det efterfølgende regnskabsår, baseret på indeværende og forrige års regnskab med             
mere, som sendes ud til grupperne i november. Grupperne har herefter tre uger til at godkende                
budgettet. Såfremt grupperne ikke har gjort indsigelser betragtes budgettet som godkendt - dog skal              
grupperne senest en uge efter modtagelse have bekræftet, at de har modtaget forslaget. Har en               
sådan bekræftelse ikke fundet sted, er det Studentersamfundets kasserers opgave at tage kontakte             
til de pågældende grupper. Grupperne kan i de tre uger de har til godkendelse stille spørgsmål til                 
både Studentersamfundets kasserer og sekretariatsleder samt ligeledes ønske om at afholde et            
møde. Sekretariatslederen og Studentersamfundets kasserer har til enhver tid retten til at indkalde til              
møde med grupperne, hvis de vurderer det nødvendigt.  
8.11.1 Grupperne har efter endt regnskabsår mulighed for at revidere deres budget for det              
kommende år. 

9 - Afvikling 
9.1 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1: Studentersamfundets generalforsamling kan ved en             
vedtægtsændring beslutte gruppen afviklet som gruppe i Studentersamfundet. 
 
9.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: 
9.2.1 Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan efter indstilling fra gruppen         
beslutte gruppen afviklet som gruppe i Studentersamfundet. Indstillingen skal ske fra gruppens            
øverst besluttende myndighed i henhold til gruppens vedtægter/kommissorium. 
9.2.2 Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan ved længerevarende       
inaktivitet i en gruppe eller forgæves forsøg på kontakt til gruppen over en længere periode beslutte                
gruppen afviklet. 
 
9.2.3 Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan beslutte en gruppe afviklet         
som en gruppe i Studentersamfundet, såfremt denne på særligt grov vis har modarbejdet             
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Studentersamfundets generelle virke og/eller samarbejde med eksterne parter. 
 
9.3 Ved afvikling kan ikke opbrugt budgetramme og evt. akkumuleret overskud som udgangspunkt             
ikke bringes til udbetaling. Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan dog          
godkende, at ikke opbrugt budgetramme og/eller evt. akkumuleret overskud bruges i henhold til             
gruppens formål. Generalforsamlingen/medlemsmødet træffer bestemmelse om de nærmere        
detaljer i forbindelse hermed og kan ved afviklingen træffe beslutning om, at gruppens             
akkumulerede overskud ikke tilfalder Studentersamfundet. 
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4. Bestyrelsens Årsberetning 16/17 
Herunder følger årsberetningen for Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet for bestyrelses året           

2016/2017, der har løbet fra ultimo marts 2016 til medio marts 2017. Denne tjener som oplysning til                 

foreningens medlemmer og øvrige studerende på Aalborg Universitet. 

Indledning 
Bestyrelsen har i den seneste periode bestået af følgende medlemmer: 

● Marcus Lasse Vebert Birk, formand og studenterpolitisk ordfører 

● Kathrine Hyldig Hansen, næstformand 

● Rasmus Zeberg Bjerre, kasserer 

● Marie Ryskov Albret, bestyrelsesmedlem 

● Philip Sørensen, bestyrelsesmedlem 

● Kristoffer Lindstrøm, bestyrelsesmedlem 

● Frederik Yde, bestyrelsesmedlem 

● Niclas Jørgensen, bestyrelsesmedlem (indtrådt d. 26. september 2016) 

● Johannes Hellmers, bestyrelsesmedlem (indtrådt d. 26. september 2016) 

● Rune Arnfred, bestyrelsesmedlem (udtrådt d. 15. juni 2016) 

● Kaya Strusshamn Berntsen (udtrådt d. 9. september 2016) 

● Rasmus Slot, studenterpolitisk ordfører (udtrådt d. 1. december 2016) 

● Iben Dich, studenterpolitisk ordfører (udtrådt d. 7. februar 2017) 

 

Der har været afholdt ordinære bestyrelsesmøder hver anden onsdag, dog med undtagelse af juli og               

januar. I det herpå følgende fremhæves de elementer, problemstillinger og beslutninger i det             

forgangne år, der har været væsentligst for foreningens virke og drift. 

Arbejdsprogram 2016/2017 
Ved generalforsamlingen 2016 blev der vedtaget et arbejdsprogram for perioden med disse            
overskrifter: 

Specifikke arbejdsområder:  
1. Skabe større incitament til at være frivillig 
Der har i løbet af 2016 og 2017 været fokus på at sikre en større forståelse for hvordan                  
organisationen fungerer for derigennem at gøre denne mere gennemsigtig for nye frivillige. I dette              
års bestyrelse har der yderligere været et bestyrelsesmedlem, hvis ansvar har været at have fokus på                
hvordan vi rekrutterer frivillige gennem værdiskabende events. Disse tiltag tolker den siddende            
bestyrelse har fungeret udmærket for rekrutteringen af nye frivillige til organisationen, men mener i              
samme ombæring også, at manglen på frivillige stadig er et meget stor problem for              
Studentersamfundet. Derfor har den siddende bestyrelse nedsat en frivillig task force, hvis opgave             
har været at udvikle en strategi, som den kommende frivilligansvarlige i bestyrelsen kan anvende i sit                
arbejde. 
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2. Skabe stadig større samhørighed i organisationen 
Gennem dette bestyrelsesår har den siddende bestyrelse haft et stort fokus på at være synlige i alle                 
dele af organisationen, også de politiske aktiviteter (Politikkonference, valg, Studenterforum etc.),           
for dermed at gøre op med den silo-opdeling som har været at finde i organisationen. Den siddende                 
bestyrelse har derudover også haft en holdning til organisationens studenterpolitiske aktiviteter og            
holdninger, hvilket bestyrelsen tolker har skabt mere kommunikation på tværs af organisationen. For             
at sikre en endnu bedre kommunikation og et endeligt opgør med silo-opdelingen, anbefaler             
bestyrelsen i samarbejde med Studenterpolitisk Direktion i øvrigt den kommende generalforsamling           
at godkende forslaget om at integrere det studenterpolitiske arbejde i bestyrelsen. Dette mener             
begge parter kan skabe en gennemsigtighed i organisationen, som også kan lede til en løsning på                
arbejdsprogrammets pkt. 1. 
 
3. Skabe større økonomisk forståelse og gennemsigtighed 
Bestyrelsen har dette år arbejdet på, at sikre en større forståelse for økonomien i organisationen ved                
at deltage i opkvalificerende bootcamps og workshops. Derudover har man søgt at kommunikere til              
organisationens grupper, at kassereren er til for netop at skabe en større forståelse for økonomien i                
organisationen og at personen altid vil stå til rådighed, såfremt man er i tvivl om den økonomiske                 
drift i den gruppe man er en del af. Den siddende bestyrelse foreslår i øvrigt at kassererens                 
ansvarsområder ændres i den kommende bestyrelse, således at posten ikke indebærer ansvaret for             
Erhvervsgruppen. Dette mener bestyrelsen vil give den kommende kasserer endnu mere tid til at              
arbejde med den økonomiske forståelse og gennemsigtighed i organisationen.  
 
4. Forbedring af indmeldingsproceduren op til studiestart 
Til dette års studiestart var der blevet etableret et nyt medlemskartotek og webshop, hvilket              
fungerede efter forventningerne og for første gang i flere år brød disse ikke ned på               
studiestartsdagen. Dog var der ikke lige så mange som meldte sig ind i Studentersamfundet som først                
forventet og derfor anbefaler den siddende bestyrelse, at man inden den kommende studiestart får              
udviklet en kommunikationsstrategi der tydeligt beskæftiger sig med hvad organisationen kan tilbyde            
de nye studerende. Strategien skal med meget få ord beskrive dette og simplificerer organisationens              
formål og struktur.  

Strategi 2016-2019  
På den Ordinære Generalforsamling i 2016 blev der godkendt et sæt strategipapirer for             
organisationen med dertilhørende målsætninger for perioden 2016-2019.  

Studentersamfundets strategi for perioden 2016 2019 

Strategien tager udgangspunkt i en vision og mission for organisationen. Visionen er            
Studentersamfundets utopiske ønske og kan virke uklar, men den skal ses som værende et              
pejlemærke for organisationen over en periode startende med de næste tre år, og den skal derfor                
være repræsentativ for en længere periode. For at opnå visionen skal der være en mission, som                
beskriver den retning, organisationen arbejder i. Dermed skal missionen ses som værende det, som              
gør, at organisationen opnår dennes vision. For at missionen bliver mere håndgribelig, er der fastsat               
en række målsætninger, som skal forstås som værende milepæle frem mod målet. Disse tager              
udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og kan af generalforsamlingen reguleres fra år til år. Dette              
forbehold tages, da disse problemstillinger som fremstilles ikke behøver at være aktuelle om f.eks. to               
år, og derfor skal det være muligt for organisationen at ændre målsætningerne og dermed fokus. 
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Vision 
Aalborg Universitet skal være det bedst tænkelige sted at studere. 
 
Mission 
Studentersamfundet skal gennem faglige, sociale, studenterpolitiske og lignende aktiviteter levere et           
stadigt bedre bidrag til at skabe de bedst mulige rammer for de studerende ved Aalborg Universitet. 
 
Målsætninger 
 

● Studentersamfundet skal forbedre inklusionen af de studerende i organisationen. Herunder          
med særligt fokus på de grupperinger af studerende som ikke bliver og/eller føler sig              
inkluderet på nuværende tidspunkt. 

 
Igennem bestyrelsesperioden har bestyrelsen haft stor fokus på at afholde non-alkoholiske           
arrangementer herunder comedy, samt arrangementer omkring stresshåndtering og        
samfundsøkonomi for i større omfang at kunne favne alle studerende i organisationen. Bestyrelsen             
har derudover i stadig højere grad forsøgt at inkludere de internationale studerende, herunder at              
afholde international juleaften for studerende som ikke har fejret jul med deres familie.  
 

● Studentersamfundet skal øge udbuddet af tilbud til de studerende samt øge           
opmærksomheden på disse tilbud. Herunder gennem indgåelse af aftaler med flere eksterne            
samarbejdspartnere. 

 
Bestyrelsen har søgt at indgå i flere strategiske samarbejder med eksterne interessenter med henblik              
på at øge udbuddet af tilbud for de studerende. Bestyrelsen har i løbet af bestyrelsesperioden               
indgået 3 nye samarbejder med eksterne interessenter til fordel for de studerende.  
 

● Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for dennes mulighed for at            
blive hørt og opnå indflydelse ved AAU gennem organisationen og dennes understøttende            
grupper samt AAUs råd, nævn og udvalg. 

 
I denne bestyrelsesperiode er der blevet udarbejdet en ny valghjemmeside, for at sikre et bedre               
overblik over valget samt afstemningen. I forbindelse med valget er der desuden blevet designet et               
nyt og mere overskueligt PR materiale med det mål at øge den enkelte studerendes indsigt i hvad det                  
vil sige at sidde i råd, nævn og udvalg.  
 

● Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for vigtigheden af, at de            
studerende er repræsenteret i AAUs råd, nævn og udvalg. Vigtigheden både for den enkelte              
studerende, de studerende som en helhed, Studentersamfundet som organisation og          
Studentersamfundets økonomi. 

 
Foruden de beskrevne tiltage under forrige punkt har bestyrelsen i år haft stor fokus på at                
videreformidle vigtigheden af valget igennem både facebook kampagner såvel som aktiv opsøgning            
af de studerende.  
 

● Studentersamfundet skal øge gennemsigtigheden af organisationen for dermed at opnå          
lavere kompleksitet, større effektivitet og en klarere, samlet struktur for organisationens           
foretagender. 
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For at øge gennemsigtigheden i organisationen er der op til generalforsamlingen blevet arbejdet på              
at mindske kompleksiteten af organisationsdiagrammet. Det kommende diagram indeholder ikke          
blot en oversigt over grupper og udvalg i Studentersamfundet, men også kontaktoplysninger på de              
respektive personer for på denne måde at sikre overblik i organisationen.  
 

● Studentersamfundet skal øge forståelsen for de studerendes muligheder for at bedrive           
frivilligt arbejde i organisationen samt øge involveringen af og ansvarsfølelsen ved de            
frivillige i selv samme. 

 
Som tidligere skrevet har bestyrelsen i år haft stor fokus på det frivillige arbejde. Dette resulterede i                 
nedsættelsen af en Frivillig task force, med det formål at udarbejde et sæt arbejdspapirer for at sikre                 
det frivillige arbejde i hele organisationen fremover. Samtidig har bestyrelsen haft fokus på i endnu               
højere grad at skabe bro mellem det centralorganisatoriske og studenterpolitiske arbejde, for at gør              
Studentersamfundet mere overskuelig for nye frivillige. 

Særlige bemærkninger 
 
1. Samarbejde med universitetet 
Bestyrelsen har gennem dette år haft stor fokus på at skabe et tydeligere samarbejde mellem               
Aalborg Universitet og Studentersamfundet, for derigennem at skabe nogle klare arbejdsrammer for            
hvad Studentersamfundet hjælper universitetet med og omvendt, og derfor også bliver krediteret for             
i endnu højere grad. Derfor har den siddende bestyrelse siden sommeren 2016 været i forhandlinger               
med universitetet omkring nogle samarbejdsaftaler der sikrer organisationen kontinuitet og          
sikkerhed for dennes arbejde de næste år. 

 
Formanden har gennemgået årsberetningen og arbejdsprogram.  
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5. Studenterpolitisk Direktions 
årsberetning 16/17 
Kære medlemmer af Studentersamfundet.  
 
Året er ved at rinde ud og det er blevet tid til en status på det studenterpolitiske arbejde. Som det                    
fremgår i vedtægterne plejer dette at være en beretning af den Studenterpolitiske ordfører. Da vi               
ikke har haft en fungerende ordfører siden 7. februar er denne beretning af den Studenterpolitiske               
Direktion (SD).  
 
Siden den sidste ordinære generalforsamling har der været to ekstraordinære generalforsamlinger,           
to ordførerer, ny studenterpolitisk situation i København, valg og meget mere. Denne årsberetning             
vil berøre de vigtigste sager vi har arbejdet med i løbet af året samt en refleksion over samme, der                   
forhåbentligt kan give den nye ordfører og de nyvalgte nogle overvejelser med til det fremtidige               
arbejde.  
 
Generelt har det været et godt år. Vi har været en masse nye, som har givet os i kast med det                     
studenterpolitiske arbejde, der med sig har bragt nytænkning og nye måder at gribe de ‘sædvanlige’               
udfordringer/opgaver an på. Her i årsberetningen vil vi dog, som nævnt, kun kort berøre de               
overordnede rammer, så spørg endelig løs ved generalforsamlingen, hvor vi med glæde vil svare på               
spørgsmål.  
 
Campus København og Campus Esbjerg 
På grund af lukningen af Studentersamfundets aktiviteter i København i tidligere foreningsår, har SD i               
løbet af året forsøgt at genetablere en kontakt til de indvalgte på Studentersamfundets liste i               
København. Der har fra SDs side været et ønske om at skabe kontakt til de studerende på Campus                  
KBH, for også at sikre deres studiemiljø på bedste vis. Det lykkedes os at få skabt kontakt til en af de                     
studerende, som blev inviteret til med på overleveringsweekenden og samarbejdet har fortsat siden.  
Det har været muligt at understøtte vores repræsentant fra campus KBH i arbejdet med at samle                
nogle studerende. Der har imidlertid ikke været den store opbakning, men man har formået at danne                
en lille gruppe med det formål at varetage de studerendes interesser.  
 
Gruppens medlemmer færdiggør dog deres studium inden for nærmeste fremtid og gruppen trues             
derfor af frafald. Der arbejdes hårdt på at skaffe nye folk til at tage over. Et arbejde der bestemt kan                    
understøttes af Studentersamfundet i kommende foreningsår gennem bootcamp og andre          
aktiviteter på campus KBH, der kan hjælpe med at rekruttere nye frivillige.  
 
I samme ombæring havde SD - i samarbejde med frivilliggruppen i KBH - etableret kontakt til den                 
nyopståede studenterorganisation Organiserende Studerende (OS), med henblik på at afsøge          
mulighederne for et samarbejde. OS står for det sociale miljø på Campus KBH og hensigten med et                 
samarbejde var at sikre studenterpolitiske aktiviteter i KBH.  
Dette samarbejde er stadig under udvikling. Det er vores forståelse at en indsats på området bør                
prioriteres for at Studentersamfundet kan sikre de studerende på Campus i KBH i lige så høj grad som                  
på Campus i Aalborg. 
 
Angående Studentersamfundets afdeling i Esbjerg, har SD forsøgt at skabe kontakt til            
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studenterpolitisk interesserede, men uden held. Der har derfor ikke været studenterpolitiske           
aktiviteter i Esbjerg i det forgangne år.  
 
Campus Aalborg - Studenterpolitisk Studiestart  
I løbet af september afholdte SD en studiestartskampagne for at oplyse nye og eksisterende              
studerende om de mange studenterpolitiske muligheder på AAU, i særdeleshed          
Studentersamfundet. Kampagnen forløb ganske udemærket. Der blev lagt særligt vægt på reklame            
for Studenterforum gennem kampagnen og cirka midtvejs blev emnet “Studiemiljø” en del af             
kampagnen.  
SD var til stede ved stort set alle arrangementer i studiestartsperioden for at komme bredt ud.                
Ligeledes blev de studerende løbende orienteret om forskellige muligheder via Studentersamfundets           
Facebookside for at sikre god dækning på de digitale brugerflader også. 
 
Studenterforum og decentrale fagråd 
Arbejdet i SD har i løbet af året været præget af frafald i gruppen og senere hen frafald af to                    
ordførere. Det SD som er fortsat har dog været villig til at køre på og få ført tingene ud i livet. Hvor vi                       
f.eks. tidligere har haft problemer med få deltagere til Studenterforum er dette ikke tilfældet              
længere. En bedre mødestruktur og reklame i løbet af året - især studiestartsperioden - har været                
med til at gøre det nemmere for studerende at indgå i dette forum, hvilket vi glæder os meget over.  
 
Vi har fået endnu et decentralt fagråd - Idrætsrådet. Derudover er der en god aktivitet i rådene på                  
SUND - særligt er der sket en stærk fremgang i aktiviteten hos FakSUND. Der skal dog arbejdes videre                  
med hvordan vi i højere grad kan være med til at understøtte vores fagråd. Man kunne f.eks.                 
etablere et forum/udvalg hvor fagrådenes formænd eller andre repræsentanter fra          
forretningsudvalget mødes i løbet af semesteret og vidensdeler samt udvikler måden der drives             
lokale fagråd i Studentersamfundet.  
 
Der blev i år stillet spørgsmål omkring de decentrale fagråds ret til at beslutte, hvem der stiller op                  
Studentersamfundets liste på det studie fagrådet repræsenterer. Det blev besluttet at de decentrale             
fagråd kan beslutte dette såfremt visse procedure er overholdt. Disse procedurer er dog endnu ikke               
lagt fast. Det bør derfor prioriteres at klargøre procedurerne, i samarbejde med de decentrale fagråd               
inden næste valg, så der ikke kommer til at herske tvivl. 
 
Valget 2016 
Som altid var der igen i år universitetsvalg og igen i år var der ansat en valgkoordinator, dog kun til                    
selve opstillingsperioden. Dette var noget man ville prøve, da SD alligevel stod for meget af valget                
efter opstillingen ved sidste valg. Dette fungerede rigtig fint. Opstillings-delen tager rigtig mange             
ressourcer og det har derfor været nødvendigt med den ekstra hjælp. Som altid kan man dog godt                 
starte med selve planlægningen i bedre tid. For nogle af os der har siddet med i SD i længere tid kan                     
vi dog berette, at det går den rette vej. Man er ude i bedre tid, der bliver overleveret og lavet                    
drejebøger, som forhåbentligt vil gøre afholdelsen af valget nemmere igen næste år. Der er              
ydermere påbegyndt et arbejde med etableringen af et valgudvalg, der kommer til at arbejde året               
rundt med valg og understøttelse af de indvalgte, som forhåbentligt fortsættes i det kommende              
foreningsår.  
 
Som en ny ting udover, valgdebat, - reception og -fest blev der i år afholdt morgenvalgfest på                 
Fibigerstræde 15 og CREATE. Morgenfriske frivillige var stået tidligt op for at dele morgenmad, kaffe               
og te ud til de studerende. Arrangementerne var en succes og skabte opmærksomhed omkring              
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valget, men ligesom alt andet skal vi være ude i endnu bedre tid på de digitale medier med events og                    
reklame for at ramme flere. Alt i alt skabte det dog den ønskede effekt og kan bestemt anbefales at                   
gøres igen næste år.  
 
Planlægning og arrangement mæssigt har der været styr på de ting, som har været afholdt. Især de                 
frivillige under valgdagene fik givet den en ekstra skalle, heriblandt også frivillige/studerende der ikke              
sidder i studenterpolitiske grupper eller organer. Det altid rart at se når organisationen står sammen               
og det håber vi på at se igen næste år.  
 
Trods den store indsats er vi i Studentersamfundet gået ned i antal opstillede og indvalgte til                
styrende organer og helt generelt er der færre studerende indvalgt. Der er blevet lagt et stort                
arbejde i at komme ud til de studerende, især de steder hvor der ikke er studerende opstillede, der                  
er dog altid plads til forbedring og vi kan blive bedre. De tidligere år har vi kigget på valgresultatet ift                    
antal opstillede og indvalgte - nedenfor er derfor to tabeller over dette, der viser nævnte nedgang i                 
begge.  
 

 
 
Kontakt til de indvalgte samt opkvalificering  
SD har i løbet af året været afholdt to arrangementer specifikt for de indvalgte - et socialt                 
arrangement i sommer og en bootcamp efter selve valget i november.  
 
Efter valget ultimo november, blev der primo december afholdt en bootcamp for indvalgte og              
opstillede på studentersamfundets liste, samt interesserede fagråd. Arrangementet var en kæmpe           
succes med over 50 deltagere. 
Bootcampen bestod af fælles oplæg omkring universitetets struktur og Studentersamfundet som vi            
plejer. Derudover involverede den i år en opdeling over to gange; 1) fokuseret opkvalificering opdelt               
efter hvilket organ man var opstillet/valgt ind og 2) en workshop med opdeling på fakultetsniveau.               
Sidstnævnte med det formål at gøre de indvalgte bekendt med de studerende indvalgte i andre               
organer på samme fakultet i håb om, at bekendtskabet vil gøre dem i stand til at bruge hinanden i                   
det studenterpolitiske arbejde.  
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Så på trods af en generel nedgang i antal opstillede og indvalgt oplever vi et stigende engagement af                  
indvalgte mellem valgene, som er værd at bibeholde.  
 
Samarbejdet med Danske Studerendes Fællesråd (DSF) 
Selvom samarbejdet mellem Studentersamfundet og DSF har været baseret på Studenterforums           
mandater, har der været en tæt relation til SD også.  
 
Studentersamfundets DSF-repræsentanter i hhv. Landsforum, Uddannelsespolitisk Udvalg,       
Levevilkårspolitisk Udvalg, Internationalt Udvalg og Organisatorisk Udvalg, har været udpeget af           
Studenterforum, men eftersom SD har været ansvarlige for at facilitere Studenterforum, har            
kontakten mellem Studentersamfundet og DSF primært ligget hos SD. Dette er bl.a. kommet til              
udtryk ved at Landsforums-repræsentanten har været født medlem af SD for at sikre repræsentant              
har været bedst muligt klædt på til at repræsentere Studentersamfundets holdninger.  
 
Generelt har der gennem året været et godt samarbejde mellem Studenterforum, SD og DSF via               
Landsforums-repræsentanten. På de månedlige møder i de forskellige udvalg og i særdeleshed            
Landsforum, har Studentersamfundets repræsentanter været med til at præge de forskellige emner,            
der har været på dagsordenen til fordel for Studentersamfundet, hvor det har været muligt. Det               
være sig emner som studiemiljø, ordentlig finansiering af uddannelser, ordentlige og billige            
transportmuligheder til studerende, ud fra de holdninger og meninger Studentersamfundet har til de             
pågældende emner. På den måde har Studentersamfundet fået indflydelse på hvad vi som DSF skal               
mene og kæmpe for.  
 
Gennem året har Studentersamfundet også nydt godt af de mange tilbud i DSF. Der har adskillige                
gange været en formand eller næstformand ude og snakke om bestemte emner til Studenterforum,              
så diskussioner har været mere kvalificerede og bedre forankret i situationen for netop AAUs              
studerende. Ligeledes har medlemmer af den Studenterpolitiske Direktion deltaget i DSFs           
opkvalificerende sommerlejr og diverse kommunikationskurser for at opkvalificere SDs virke. Vi har            
modtaget hjælp til at håndtere udfordringer lokalt på AAU, især via DSFs facilitering af              
erfaringsudveksling mellem de forskellige universiteters studenterorganisationer.  
 
Vi skal dog blive endnu bedre til at drage nytte af hvad DSF kan tilbyde af hjælp og opkvalificering -                    
dog ikke kun i SD. Der ligger derfor en opgave i at blive bedre til at informere om DSF’s virke og                     
hvordan de gavner Studentersamfundet samt de studerende på Aalborg Universitet, så flere i             
organisationen kan nyde gavn af hvad de kan.  
 
Det fremtidige studenterpolitiske arbejde  
Apropos nytænkning foreslås til dette års GF en fusion mellem bestyrelsen og SD. Såfremt det går                
igennem vil denne konstellationsændring komme til at have indflydelse på det fremtidige            
bestyrelses- og studenterpolitiske arbejde.  
 
Vi har i SD, i samarbejde med bestyrelsen, arbejdet os frem til en struktur vi mener vil skabe en                   
bedre sammenkobling og dynamik samt lette kommunikationen mellem de forskellige grupper i            
Studentersamfundet. Skal det gøres, skal det gøres ordentligt, og vi mener i SD, at vi er kommet frem                  
til en struktur, hvor den blomstrende centrale studenterpolitik i Studentersamfundet kommer ind i             
lyset og får lov til at blomstre yderligere. Vi håber generalforsamling vil bakke op om det nye såvel                  
som gamle hold i arbejdet med denne fusion. 
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Med disse ord vil vi sige tak for året der gik og se frem til endnu et spændende foreningsår. 
 
 
Studenterpolitisk Direktion har gennemgået Studenterpolitisk Direktions årsberetning.  
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Debat om Danske Studerendes 
Fællesråd:  
Der er ytret ønske om, at have en debat om Studentersamfundets medlemsskab af DSF.  

Generalforsamlingen har noteret, at der ikke har været nok fokus på synligheden af, hvad              
Studentersamfundets penge til DSF bliver brugt til, og hvordan organisationen kan få            
udbrytte af at være med i DSF.  
 
Generalforsamlingen ønsker at følgende bliver ført til referat: 

Der er ønske om at den nye bestyrelse har fokus på kommunikationen mellem den central               
organisatoriske og studenterpolitiske del af studentersamfundet.  
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Årsregnskab 2016 
Kassereren har gennemgået årsregnskabet for 2016.   
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6. Kritiske revisorers årsberetning 
2016 
Som kritiske revisorer har vi opfattet vores opgave som værende at kontrollere, om foreningens              
midler bliver brugt i overensstemmelse med det, der er blevet besluttet, og om bestyrelsens              
økonomiske handlemåde er acceptabel i forhold til foreningens formål og aktiviteter. Det har været              
vores helt klare intention at være proaktive ved løbende at informere om den økonomiske situation               
og skabe opmærksomhed omkring de problematikker, vi har observeret. Dette har bygget på             
løbende dialog med bestyrelsen, udvalg og grupper, og der har generelt været åbenhed og villighed               
til at lytte og diskutere. 

Årsresultatet og egenkapitalen 

Studentersamfundet har i 2016 præsteret et underskud på ca. 218.000 kr mod et budgetteret              
underskud på 442.000 kr. Som udgangspunkt forekommer denne afvigelse på ca. 224.000 kr fra              
budgettet som en væsentlig afvigelse. Dette bliver dog på ingen måde bedre af, at der forekommer                
langt større afvigelser på uafhængige dele af regnskabet, hvis man ser nærmere på tingene.              
Eksempelvis er Erhvervsgruppen gået ca. 174.000 kr under budget, mens bestyrelsen har forhandlet             
samarbejdsaftaler hjem for ca. 130.000 kr mere end budgetteret med. Naturligvis skal der ikke høres               
brok over uforudsete indtægter eller gennemtænkte besparelser, som ikke sker på bekostning af, at              
man modarbejder Studentersamfundets formål og aktiviteter. Imidlertid er der mange og store            
afvigelser fra budgetterne, som i vores optik skyldes, at man ganske enkelt ikke rettidigt forholder sig                
til budgetterne. Et klart budskab er derfor, at grupper, udvalg og andre skal blive langt bedre til at                  
overholde budgetterne! 

Med ovenstående forbehold har 2016 dog til dels haft den ønskede effekt på Studentersamfundets              
egenkapital. Denne blev sidste år markant forøget fra ca. 879.000 kr til ca. 1.436.000 kr, og man                 
ønskede at nedbringe den til i omegnen af 1.000.000 kr. Med årsresultatet er man således havnet på                 
ca. 1.218.000 kr, hvilket helt isoleret betragtet er et fornuftigt leje for en organisation som               
Studentersamfundet. 

Studenterorganisationen 

Én ting er, hvordan Studentersamfundet økonomisk har klaret sig som forening, men dette fortæller              
ikke nødvendigvis, hvordan Studentersamfundet økonomisk har klaret sig som den unikke           
studenterorganisation, det først og fremmest er. 

Hvad angår nye medlemmer, er der solgt medlemskaber for ca. 438.000 kr mod de 470.000 kr, der                 
var budgetteret med. Omend beløbet er tæt på at være det samme som sidste år, ville det have                  
været rart at se bestyrelsen og organisationen som helhed fortsætte udviklingen på denne front. Til               
gengæld skal bestyrelsen have ros for at indhente indtægter fra fagforeningspakker for ca. 123.000              
kr mere end budgetteret med. Ligeledes skal organisationen have ros for at indhente ca. 21.000 kr                
mere end budgetteret med gennem refusion fra Carlsberg og ca. 32.000 kr mere end budgetteret               
med gennem salg til interne grupper. Endelig er der på udgiftssiden sparet ca. 75.000 kr i forhold til                  
budgettet på fælles administrationsomkostninger og personaleomkostninger. Det vigtigste ved disse          
afvigelser fra budgettet er, at de ikke er sket på bekostning af Studentersamfundets aktiviteter              
målrettet de studerende ved Aalborg Universitet. 
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Hvis man ser på diverse ikke-politiske udgifter for centralorganisationen, vil man finde            
velbegrundede afvigelser fra budgettet. Eksempelvis har man brugt ca. 19.000 kr ekstra på             
arrangementer for frivillige, man har med accept fra medlemmerne udskudt udgifter til            
arrangementer for medlemmer for 70.000 kr, og man har sparet ca. 15.000 kr på aktivistlokalet, som                
ikke bliver brugt i nær samme omfang som tidligere. Ligeledes er det værd at bemærke brugen af                 
investeringsbudgettet: Det samlede budget er overskredet med ca. 62.000 kr, hvilket er            
velbegrundet eftersom øgede indtægter fra fagforeningspakker naturligt har medført øgede udgifter           
til selv samme på ca. 81.000 kr. Det resterende budget har man forvaltet ved at spare ca. 99.000 kr                   
på Navision, overholde et rekordlavt budget på webshoppen og investere ca. 102.000 kr uforudset i               
en langt mere holdbar kassesystemsløsning til caféerne for bl.a. at komme de sidste mange års               
problemer med kassedifferencer til livs. 

Desværre er der også mindre fornuftige og velovervejede budgetafvigelser, hvoraf de vi vil fremhæve              
nogle stykker: 1) Der er sparet ca. 6.000 kr på central PR over Facebook og yderligere ca. 10.000 kr ud                    
af et samlet budget på 15.000 kr på PR i form af ølbilletter. Dette er særligt uheldigt, når én af de                     
vedtagne målsætninger bl.a. lyder, at opmærksomheden på Studentersamfundets tilbud til de           
studerende skal øges. 2) Der er uddelt ca. 188.000 kr af de 280.000 kr, der i budgettet var sat af til                     
puljer. Omend dette er en uheldig budgetafvigelse, er det uddelte beløb over 7 gange så højt som                 
det tilsvarende beløb sidste år. Bag den uheldige budgetafvigelse gemmer der sig således trods alt en                
positiv udvikling. 3) Sidste år var budgettet for bestyrelsens aktivistpleje på 21.500 kr men pga en                
overskridelse af dette, øgede man budgettet til 30.000 kr i år. Ikke desto mindre er det lykkedes                 
bestyrelsen at overskride budgettet med ca. 7.000 kr, hvilket ikke ligefrem vidner om mådehold.              
Dertil kommer, at bestyrelsen har valgt at bogføre sociale arrangementer for ca. 7.000 kr for               
bestyrelsen alene under arrangementer for frivillige. At bestyrelsen har valgt at bruge denne konto til               
sådan et formål er i vores optik under al kritik. 

Grupperne og udvalgene 

Studentersamfundet er som bekendt en paraplyorganisation med mange udvalg og grupper under            
sig, og disse arbejder med deres egne budgetrammer, som dog vedtages af generalforsamlingen.             
Man kunne vælge at fremhæve mange aspekter af udvalgene og gruppernes økonomi, men vi har               
valgt at fokusere på de aspekter som fremgår af nedenstående. 

Erhvervsgruppen 

Sidste år indstillede de kritiske revisorer til, at man genovervejer, om man skulle skifte til en anden                 
aflønningsmodel, eftersom den samlede provision til konsulenter løb op i ca. 294.000 kr mod et               
samlet salg på ca. 1.039.000 kr. I 2016 løb den samlede provision til konsulenter op i ca. 373.000 kr                   
mod et samlet salg på ca. 895.000 kr, og provisionen oversteg således gruppens årsresultat på ca.                
294.000 kr, hvilket i øvrigt var ca. 174.000 kr under budgettet. Derfor glæder vi os over, at                 
bestyrelsen har taget konsekvensen og truffet en beslutning om radikalt at ændre            
aflønningsmodellen, således at en ny model allerede er trådt i kraft. 

Studenterpolitik, centralt 

Den centralorganisatoriske del af foreningens studenterpolitiske foretagender brugte ca. 172.000 kr           
ud af de budgetterede 205.000 kr. Lad os indledningsvis understrege, at vi har stor respekt for de                 
frivillige, deres intentioner og deres arbejdsindsats! Vi tillader os dog midlertidigt at tolke regnskabet              
meget groft: 
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● Der er valg for ca. 50.000 kr - valgmidlerne er den største indtægtskilde for              
Studentersamfundet, så måske valget handler om at sikre dette nærmere end at hjælpe de              
studerende med at opnå indflydelse? 

● Der er løn til ordføreren for ca. 52.000 kr, og der er møder, rejser, konference og                
opkvalificering for de frivillige for ca. 49.000 kr - penge som går til at gøre de frivillige klogere                  
og enige med hinanden nærmere end at få de studerendes studenterpolitiske ønsker            
igennem? 

● Der er forårskampagne for ca. 3.000 kr med ca. 1.000 kr til møder og ca. 2.000 kr til plakater.                   
Og studiestartskampagne (kendt under det ukendte navn “Basseralle”) for ca. 18.000 kr med             
ca. 7.000 kr brugt på PR og 9.000 kr brugt på forplejning til de deltagende - kampagner som                  
det hovedsagligt var frivillige, der opfattede og deltog i nærmere end de studerende, som              
kampagnerne skulle nå ud til? 

● Der er øvrig PR for 0 kr ud af et budget på 7.000 kr - penge som kunne have været brugt på                      
at engagere den almene studerende, frem for at vi ender med at drive studenterpolitik for               
vores egen skyld? 

Ovenstående er at sætte tingene på spidsen, men vi prøver at sige, at der måske er et behov for at                    
gentænke vores tilgang til studenterpolitik centralt. Fra at det er blevet afkoblet fra den almene               
studerende, til at der tænkes i, hvad den almene studerende ønsker, hvordan vi som en               
sammenslutning af de studerende kan få de ønsker opfyldt, og endelig hvordan vi får aktiveret den                
almene studerende for at føre ønskerne ud i livet. 

Studenterpolitik, decentralt 

Der har i nogle år efterhånden været en tendens til, at fakultetsrådene var mere eller mindre                
fuldstændigt inaktive, og at de decentrale fagråd ikke for alvor var bedre. Og mens det fortsat er                 
tilfældet for Vektor, FakSamf og FakHum samt ESS, er vi særdeles glade for, at der for alvor er                  
kommet gang i FakSund, MedIS rådet, Psykologi og Medicinerrådet. At Medicinerrådet så har             
overskredet deres budget med ca. 3.000 kr er uheldigt, og de opfordres til fremover at overholde                
deres budget. På trods af dette ser vi meget positivt på udviklingen og håber, at den vil fortsætte                  
fremadrettet. 

Barerne 

Der har i mange år været meget fokus på barerne, og der har været mange kritikpunkter. Derfor er                  
det positivt at se, at barerne i 2016 har leveret særdeles gode resultater: 

● Praktisk talt alle barerne har præsteret en forøgelse af deres nettoomsætning, og særligt             
Mærkbar fortjener at blive fremhævet for at have mere end fordoblet sin nettoomsætning i              
forhold til både 2014 og 2015. 

● Hvad dækningsgrad angår, er der langt større ensartethed blandt barerne, og for første gang              
i over 10 år ligger alle barer med en dækningsgrad på mellem 0 % og 20 %. 

● Sidste år lød en opfordring fra de kritiske revisorer til barerne, at de skulle være langt bedre                 
til at overholde deres respektive budgetter, hvad tallet på bundlinjen angår. Dette har             
barerne tilsyneladende taget til sig, da de i langt højere grad har overholdt deres budgetter               
på bundlinjen. 

● Endelig præsterer barerne ved udgangen af 2016 generelt særdeles fornuftige egenkapitaler,           
og for første gang i over 10 år ligger alle barer med en acceptabel hvis ikke ligefrem fornuftig                  
egenkapital. 

Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet 
Fibigerstræde 15 
DK-9220 Aalborg Ø 
www.studentersamfundet.dk 

Telefon: +45 9940 8013 
Fax: +45 9815 9494 
info@studentersamfundet.aau.dk 

34  af 68 

Generalforsamling 2017 
+45 9940 8016 

bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk 

 
 



 

 

Så med udsigten til eliminering af kassedifferencer ved indførelsen af de nye kassesystemer vil vi blot                
nøjes med at rose barerne og opfordre dem til at fortsætte det gode arbejde. 

Øvrige grupper og udvalg 

Vi går fra barerne til Festudvalget. Det positive er, at Festudvalget efter endnu en succesfuld RUSfest,                
denne gang med et overskud på ca. 17.000 kr, er sluppet af med den negative egenkapital og                 
fremadrettet kan fokusere på at afholde arrangementer, som hverken genererer overskud eller            
underskud. Det negative er, at Festudvalget i 2016 udelukkende fik afholdt ét af de tre               
arrangementer, der var lagt op til i budgettet. Dette er uheldigt i forhold til gruppens formål, og                 
gruppen opfordres til at arbejde på en løsning, hvor der involveres flere frivillige, eller              
arbejdsgangene effektiviseres, så der er energi til at afholde flere arrangementer årligt. 

Fra Festudvalget går vi videre til Studiestartsfestudvalget. Studiestartsfesten blev afholdt og på            
afstand ser regnskabet for festen fornuftigt ud, men hvis man kigger nærmere, er der flere kritisable                
punkter: 

● Hvis man ser på køb af øl og vand, er der sendt spiritus retur til Føtex for ca. 21.000 kr. På                     
samme konto er der imidlertid ikke bogført køb af spiritus, hvilket giver et meget misvisende               
billede af forholdet mellem køb og salg af varer. 

● Hvis man ser på køb fra interne grupper, er der købt ølkrus, spillekort og logovand. I                
modsætning til ovenstående er der imidlertid ikke sendt noget retur, så enten har man været               
ekstremt gode til at forudsige behovet, ellers burde man have holdt styr på lageret og solgt                
overskydende varer tilbage. 

● Hvis man ser på PR/plakat, som er ment til at dække over pynt til festen, er der kun brugt ca.                    
12.000 kr af de 20.000 kr i budgettet. Dette er på trods af, at kontaktpersonen til udvalget                 
blev informeret om formålet med det forhøjede budget og opfordret til at forøge barernes              
bevillinger til pynt. 

● Hvis man ser på aktivistpleje/hjælperfest, er der brugt ca. 30.000 kr mod et budget på 15.000                
kr. Dette er en voldsom overskridelse af budgettet. Det bliver dog kun værre af, at udvalget                
ikke har bogført de varer fra Carlsberg, som hjælperfesten har overtaget fra festen. Ej heller               
har udvalget bogført aftensmad og drikkevarer til de frivillige under selve studiestartsfesten.            
Den faktiske budgetoverskridelse på denne post må derfor forventes at være endnu større,             
end den umiddelbart ser ud til at være. 

På baggrund af de ovenstående punkter vil vi klart opfordre det kommende udvalg, den kommende               
kasserer og den kommende kontaktperson til udvalget om at være noget mere opmærksomme på at               
sikre større økonomisk ansvarlighed, end det var tilfældet i 2016. 

Sidst men ikke mindst er der Esbjerg. Studentersamfundet Esbjerg har brugt ca. 9.000 kr ud af et                 
budget på 25.000 kr. Samtidig er der i 2016 samlet solgt medlemskaber i Esbjerg for 400 kr mod                  
9.200 kr sidste år og et budget på 10.000 kr i år. Vi vil derfor opfordre til, at man lægger en indsats i                       
at skabe aktivitet i Studentersamfundet Esbjerg, hvis man fortsat ønsker at have denne afdeling. 

 

De kritiske revisorer har gennemgået de kritiske revisors årsberetning.  
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Budget 2017 
Budgettet for 2017 er gennemgået af kassereren. 

Der er stillet forslag om at det noteres, at generalforsamlingen godkender at bootcampen til 
oplæring af nye barbestyrelser, overstiger det fremlagte budgettet med 5000 kr. 

Dette er vedtaget af generalforsamlingen med simpelt flertal. 
 
Budgettet er godkendt af generalforsamlingen.  
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7. Forslag til Arbejdsprogram: 
Studentersamfundets Bestyrelse 
17/18 
Udover arbejdsprogrammet anbefales det den kommende bestyrelse, at fokusere på den på            
generalforsamlingen vedtaget strategi og de dertilhørende målsætninger. 

1. Større fokus på frivillige 

Studentersamfundet er opbygget omkring frivilligt arbejde som udgør et centralt element i            
organisationen. Desværre oplever vi en tendens til, at interessen for det frivillige arbejde er              
svindende. For at sikre det frivillige arbejde i organisationen fremover, anbefales det bestyrelsen at              
følge det frivillig-arbejdspapir, som er blevet udarbejdet af udvalgte frivillige på tværs af             
organisationen. Samtidig bør den kommende bestyrelse arbejde med den samlede kommunikation           
omkring organisationen. Hvis der er én samlet opfattelse/historie omkring hvad Studentersamfundet           
er, mener bestyrelsen at det vil blive nemmere at forklare for potentielle frivillige, hvorfor de skal                
være en del af organisationen. Det anbefales derfor blandt andet at udarbejde nogle værdisæt for               
organisationen, som kan anvendes i brandingen til f.eks. rusoplæg.  

2. Forene centralorganisation og politik 

I mange år har der været tale om at Studentersamfundet har udviklet en form for silo-opdeling                
mellem centralorganisationen og politik. Det anbefales derfor at den kommende bestyrelse har fokus             
på at gøre op med denne form for opdeling, for dermed at forene hele organisationen. For at denne                  
del af arbejdsprogrammet opfyldes anbefales det, at generalforsamlingen stemmer for          
vedtægtsændringsforslaget om at integrere det studenterpolitiske arbejde under det         
centralorganisatoriske, hvilket bestyrelsen tolker kan skabe en større samhørighed blandt          
medlemmer og frivillige, samt skabe en mere gennemsigtig organisation for nye studerende.  

3. Mere fokus på nemme tiltag med høj værdi  

Tidligere erfaringer har vist at små tiltag/events har stået i høj kurs hos både medlemmer og frivillige,                 
herunder kan nævnes Comedy, Stresshåndtering og Fodboldturnering. Sådanne events kræver ikke           
den store planlægning i forhold til hvad det giver vores frivillige og medlemmer. Fokus bør derfor                
være på at “plukke de lavthængende frugter” og udnytte de positive forudsætninger organisationen             
har, både gennem dennes økonomiske situation såvel som netværk, til at skabe simple og              
kontinuerlige events med en høj værdi. 

4. Styrke vores strategiske samarbejde med Aalborg Universitet og vores                   

eksterne partnere  

Dette forslag knytter sig til den særlige bemærkning i vores årsberetning. I tider hvor              
uddannelsessektoren er så foranderlig som den er, vil det være vigtigt for organisationen fremover at               
få skabt noget kontinuitet omkring dennes arbejde. Dette arbejde har den nuværende bestyrelse             
allerede igangsat, men qua at sådanne samarbejdsaftaler tager sin tid at udarbejde, vil dette stadig               
være en opgave for den kommende bestyrelse.  
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Arbejdsprogrammet er gennemgået af formanden.  
 
Generalforsamlingen ønsker at følgende bliver ført til referat: 

● Det ønskes taget til referat, at det er et godt tiltag at”plukke de lavthængende frugter” med                
små arrangementer - dog at man gerne må lade andre frivillige end bestyrelse udføre dette.  

● At der bør være større fokus på international studerende  
 
 
Arbejdsprogrammet er godkendt af generalforsamlingen.  
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8. Vedtagelse af målsætninger 
Strategi 2016-2019  
På den Ordinære Generalforsamling i 2016 blev der godkendt et sæt strategipapirer for             
organisationen med dertilhørende målsætninger for perioden 2016-2019.  

Studentersamfundets strategi for perioden 2016 2019 

Strategien tager udgangspunkt i en vision og mission for organisationen. Visionen er            
Studentersamfundets utopiske ønske og kan virke uklar, men den skal ses som værende et              
pejlemærke for organisationen over en periode startende med de næste tre år, og den skal derfor                
være repræsentativ for en længere periode. For at opnå visionen skal der være en mission, som                
beskriver den retning, organisationen arbejder i. Dermed skal missionen ses som værende det, som              
gør, at organisationen opnår dennes vision. For at missionen bliver mere håndgribelig, er der fastsat               
en række målsætninger, som skal forstås som værende milepæle frem mod målet. Disse tager              
udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og kan af generalforsamlingen reguleres fra år til år. Dette              
forbehold tages, da disse problemstillinger som fremstilles ikke behøver at være aktuelle om f.eks. to               
år, og derfor skal det være muligt for organisationen at ændre målsætningerne og dermed fokus. 
 
Vision 
Aalborg Universitet skal være det bedst tænkelige sted at studere. 
 
Mission 
Studentersamfundet skal gennem faglige, sociale, studenterpolitiske og lignende aktiviteter levere et           
stadigt bedre bidrag til at skabe de bedst mulige rammer for de studerende ved Aalborg Universitet. 
 
Målsætninger 
 

● Studentersamfundet skal forbedre inklusionen af de studerende i organisationen. Herunder          
med særligt fokus på de grupperinger af studerende som ikke bliver og/eller føler sig              
inkluderet på nuværende tidspunkt. 

 
● Studentersamfundet skal øge udbuddet af tilbud til de studerende samt øge           

opmærksomheden på disse tilbud. Herunder gennem indgåelse af aftaler med flere eksterne            
samarbejdspartnere. 

 
● Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for dennes mulighed for at            

blive hørt og opnå indflydelse ved AAU gennem organisationen og dennes understøttende            
grupper samt AAUs råd, nævn og udvalg. 

 
● Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for vigtigheden af, at de            

studerende er repræsenteret i AAUs råd, nævn og udvalg. Vigtigheden både for den enkelte              
studerende, de studerende som en helhed, Studentersamfundet som organisation og          
Studentersamfundets økonomi. 
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● Studentersamfundet skal øge gennemsigtigheden af organisationen for dermed at opnå          

lavere kompleksitet, større effektivitet og en klarere, samlet struktur for organisationens           
foretagender. 

 
● Studentersamfundet skal øge forståelsen for de studerendes muligheder for at bedrive           

frivilligt arbejde i organisationen samt øge involveringen af og ansvarsfølelsen ved de            
frivillige i selv samme. 

 
 
Strategien er gennemgået af formanden.  
 
 
Strategien er godkendt af generalforsamlingen.  
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9. Vedtægtsændring: Integration 
af det studenterpolitiske arbejde i 
bestyrelsen 
 
Foreslået af: 
Studentersamfundets Bestyrelse, Studenterpolitisk Direktion og Patrick Pedersen 

Forslag: 
Studenterpolitisk Direktion afvikles og ansvarsområderne føres ind under bestyrelsen. Dermed          
fusioneres de centralorganisatoriske og studenterpolitiske aktiviteter. Derfor foreslås det yderligere          
at bestyrelsen udvides til 12 medlemmer.  
 

Motivation:  
Dette vedtægtsændringsforslag er til for at integrere de studenterpolitiske aktiviteter yderligere i            
organisationens overordnede arbejde. Hermed sikres en større koordinering omkring         
studenterpolitiske aktiviteter som f.eks. valg, som kan karakteriseres som værende essentielle           
organisationens daglige drift. Bestyrelsen udvides i samme ombæring fra 10 til 12 medlemmer og              
dermed skabes der plads til at der for fremtiden vil være tre fagspecifikke studenterpolitiske poster i                
bestyrelsen; En Studenterpolitisk ordfører, en valgansvarlig, samt en ansvarlig for fagråd og            
decentrale faggrupper. 

Handling: 
Erstat det nuværende Kap. 6 - Daglig ledelse, det nuværende Kap. 8 - Studenterpolitisk Ordførerskab 

og Kap. 9 - Studenterpolitisk Direktion med følgende forslag til Kap. 6 - Daglig ledelse: 

 

“§19: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse, som 

har til opgave at: 

● følge Studentersamfundets interne og eksterne aktiviteter 

● sikre koordineringen og udvekslingen af information mellem Studentersamfundets organer 

og repræsentanter. 

● varetage Studentersamfundets økonomi (herunder budgetrevision og bevillinger). 

sikre, at kassereren sætter sig ind i Studentersamfundets regnskabssystemer og kvartalsvist 

gennemgår regnskabet med bestyrelsen. 

● sikre varetagelsen af Studentersamfundets administration. 

● sikre drift samt udviklingen af rammerne for at bedrive studenterpolitik på AAU. 

● styrke den almene studerendes forhold til Studentersamfundet som studenterpolitisk 

organisation. 
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● sikre afholdelsen af faste aktiviteter (herunder generalforsamlinger, medlemsmøder og 

møder i Studenterforum) 

Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle 

konkrete sager. Bestyrelsen kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for 

nærmere bestemte områder. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for 

bestyrelsen. 

 

§20: Studentersamfundets bestyrelse består af en Formand, en Næstformand (fungerende som 

Studenterpolitisk Ordfører), en Kasserer, en Organisationsansvarlig, en Studiestartsansvarlig, en 

Valgansvarlig, en Kommunikationsansvarlig, en IT-ansvarlig, en Eventansvarlig, en Ansvarlig for 

eksterne samarbejdspartnere, en Ansvarlig for fagråd og decentrale faggrupper og en Ansvarlig for 

internationale studerende. 

Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse vælges på en generalforsamling for perioden indtil den 

næste ordinære generalforsamling. 

Stk. 3: Studentersamfundets bestyrelses medlemmer må gerne være kontaktperson for eller 

repræsentere grupper, som de selv er aktivister i. I ethvert henseende, hvor der træffes beslutninger 

vedrørende en gruppe, erklæres bestyrelsesmedlemmer, der er aktivister i den pågældende gruppe, 

for inhabile. 

Stk. 4: I tilfælde af at Studentersamfundets bestyrelse udtrykker mistillid til et medlem af 

bestyrelsen, kan vedkommende ikke forblive på sin post. 

Stk. 5: I tilfælde af at formands-, næstformands- eller kassererposten står ubesat, udpeger 

Studentersamfundets bestyrelse en fungerende Formand, Næstformand eller Kasserer. 

Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny Formand, Næstformand 

eller Kasserer vælges på en generalforsamling. I den periode hvor formandsposten står ubesat, 

tiltræder næstformanden som fungerende formand. Den fungerende Formand, Næstformand eller 

Kasserer er kun stemmebærende medlem af bestyrelsen, hvis vedkommende er valgt blandt 

bestyrelsen. 

Stk. 6: I tilfælde af at der udtrykkes mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, eller denne samlet 

trækker sig, vælges en ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling. 

 

§21: Til bestyrelsesmøder deltager repræsentanter fra Studentersamfundets administration, såfremt 

det er nødvendigt. Alle grupper og udvalg under Studentersamfundet har mulighed for at have en 

observatør med til bestyrelsesmøder. Udelukkende bestyrelsesmedlemmer valgt ved 

Studentersamfundets generalforsamling har stemmeret.” 

 

Opdater dernæst §9, stk. 3: “Valg til medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse foretages i 

følgende rækkefølge: Valg til Formand, valg til Næstformand, valg til Kasserer, valg til 

Organisationsansvarlig og valg af øvrige medlemmer.” 

 

Opdater dernæst §9, stk. 4: “Såfremt posterne til Formand, Næstformand, Kasserer og 

Organisationsansvarlig er på valg, og generalforsamlingen ikke er i stand til at vælge disse, indkalder 

Studentersamfundets bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling.” 
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Opdater dernæst §12, stk. 3: “Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum 

indeholde følgende punkter: 

● Åbning og konstituering 

● Bestyrelsens årsberetning 

● Studenterpolitisk ordførers årsberetning 

● Studentersamfundets årsregnskab 

● Kritiske revisorers årsberetning 

● Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år 

● Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram 

● Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget 

● Indkomne forslag 

● Valg af Formand for Studentersamfundet 

● Valg til Næstformand for Studentersamfundet 

● Valg til Kasserer for Studentersamfundet 

● Valg til Organisationsansvarlig for Studentersamfundet 

● Valg af øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse 

● Valg af to kritiske revisorer 

 

Opdater dernæst §15: “Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 20 

medlemmer, Studenterforum, den Studenterpolitiske Direktion, en gruppe under 

Studentersamfundet eller Studentersamfundets bestyrelse. Afholdelsen skal finde sted i Aalborg 

senest 3 uger efter begæringen.”’ 

 

Opdater dernæst §38, stk. 3: “Såfremt alle øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse er 

på valg, og antallet af opstillede overstiger antallet af poster, der er på valg, stemmes der efter 

pointvalgsmetoden ved valg til disse. Hver stemmeberettiget kan således stemme på op til 8 

personer i prioriteret rækkefølge, hvor førsteprioriteten får 8 point, andenprioriteten får 7 point etc. 

De 8 personer der får flest point, vælges til posterne.” 

 

Ændringsforslag 11 frafalder da den er blevet trukket af forslagsstiller og ingen udtrykker ønske om 

at beholde denne. 

 

Der er stillet forslag om at vedtægtsændringsforslagene: 14, 16, 17, ændres til at være 

ændringsforslag til vedtægtsændringsforslaget 9.  

 

 

Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag (udfyldes hvis relevant) 

Det er stillet forslag om at forslaget ændret på følgende vis: 

 

Vedtægtsændringsforslag 14 inkluderes (er vedtaget) 

Vedtægtsændringsforslag 17 inkluderes (er vedtaget)  

 

Ændringsforslaget til vedtægtsændringsforslaget er vedtaget. 
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Vedtægtsændringsforslag  

Vedtaget: Ja 

56 stemmer for ud af 56 

 

Det ønskes føjet til referat at: 

At lønningen er på 32 timer/måneden til formanden og 15 timer per time/måneden til de andre 

lønnede poster i bestyrelsen.  
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10. Vedtægtsændring: Indskrivning 
af pris på medlemskab 
 

Foreslået af:  
Studentersamfundets Bestyrelse 

Forslag: 
Prisen på medlemskaber skrives ind i vedtægterne. Yderligere foreslås det at prisen for et              
medlemskab af Studentersamfundet på Campus i Esbjerg reguleres fra 250 til 150 kr og gøres til et                 
ekstraordinært medlemskab. 
 

Motivation:  
Dette foreslås for at undgå tvivl om prisen på de typer medlemskaber som Studentersamfundet kan               
tilbyde. Prisen er lige nu 250 kr for ordinært medlemskab, og 150 kr for ekstraordinært medlemskab. 
 
Yderligere mener bestyrelsen, at prisen på 250 for medlemskab af Studentersamfundet på Campus i              
Esbjerg ikke er optimal i forhold til, hvad de kan tilbyde af aktiviteter på nuværende tidspunkt. Det vil                  
derfor være passende at ændre prisen til 150 kr, så de får bedre muligheder for at få nye                  
medlemmer på campus. 

Nuværende paragraf:  
§3 Alle, der er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet, kan 

optages som medlemmer. 

Stk. 2: Der findes to medlemskaber af Studentersamfundet: et ordinært medlemskab og et 

ekstraordinært medlemskab. Et ekstraordinært medlemskab kan erhverves, såfremt man kun 

studerer maksimum 4 semestre på Aalborg Universitet. Der skelnes prismæssigt mellem de to 

medlemskaber. 

Fremtidig paragraf:  
§3 Alle, der er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet, kan 

optages som medlemmer. 

Stk. 2: Der findes to medlemskaber af Studentersamfundet: et ordinært medlemskab og et 

ekstraordinært medlemskab. Et ekstraordinært medlemskab kan erhverves, såfremt man kun 

studerer maksimum 4 semestre på Aalborg Universitet, eller er studerende på Campus Esbjerg. 

Prisen for et ordinært medlemskab er 250 kr. og prisen for et ekstraordinært medlemskab er 150 kr.  

 
Vedtægtsændringsforslaget er vedtaget 
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11. Vedtægtsændring: Ubesatte 
poster i bestyrelsen 
 

Foreslået af: 
Studentersamfundets bestyrelse 

Forslag: 
Ændre ordlyden i §22. 
 

Motivation:  
Det er kun tale om en ændring i ordlyden, således at det udspecificeres hvad der sker i tilfælde af                   
ubesatte poster blandt Formand, næstformand og kasserer. 

Nuværende paragraf:  
§22: I tilfælde af, at formands-, næstformands- eller kassererposten står ubesat, udpeger 

Studentersamfundets bestyrelse en fungerende Formand, Næstformand eller Kasserer. 

Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny Formand, Næstformand 

eller Kasserer vælges. Den fungerende Formand, Næstformand og Kasserer er kun 

stemmebærende medlemmer af bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen. I den periode 

formandsposten står ubesat tiltræder Næstformanden som fungerende Formand, indtil en anden 

er valgt ved en generalforsamling. 

Fremtidig paragraf:  
§22:  

I tilfælde af at Formandsposten står ubesat, tiltræder Næstformanden som Formand, indtil en ny er 

valgt af en generalforsamling. 

Stk. 2  

Står posterne som Formand og Næstformand ubesat samtidig eller står posten som Kasserer ubesat, 

vælges disse af bestyrelsen, indtil disse kan vælges ind af en generalforsamling. 

Stk. 3 

Den fungerende Formand, Næstformand og Kasserer er kun stemmebærende medlemmer af 

bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen. 

 
Frafalder.  
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12. Vedtægtsændring: Rammer for 
afholdelse af Studenterforum 
 

Foreslået af: 
Studentersamfundets bestyrelse. 

Forslag: 
Det foreslås at der til §23 tilføjes, at Studenterforum udover at være underlagt Studentersamfundets              
formål, også er underlagt Studentersamfundets vedtægter. 
 

Motivation:  
Det er væsentligt at alle dele af Studentersamfundet, er underlagt Studentersamfundets vedtægter. 

Nuværende paragraf:  
§23: Studenterforum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage politisk stilling             
til og studenterpolitiske emner af enhver art. Studenterforum er underlagt Studentersamfundets           
formål. 

Fremtidig paragraf:  
§23: Studenterforum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage politisk stilling             
til og studenterpolitiske emner af enhver art. Studenterforum er underlagt Studentersamfundets           
formål og vedtægter. 
 

Skal rettes:  “at tage politisk stilling til og studenterpolitiske emner af enhver art.” → “at tage politisk 

stilling til studenterpolitiske emner af enhver art. “ 

 

Vedtaget: Ja  
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13. Vedtægtsændring: Lokation for 
afholdelse af arrangementer 
 
Foreslået af: 
Studentersamfundets bestyrelse 

Forslag: 
Tilføjelse af stk. 2 til §32 omhandlende hvor grupper under Studentersamfundet kan afholde             
arrangementer. 

 
Motivation:  
Da Studentersamfundet er til for at skabe et godt studiemiljø på Aalborg Universitet, bør              
organisationens aktiviteter derfor også finde sted på universitetet.  
 
Denne tilføjelse er til for at sikre at centralorganisationen har et overblik over hvor de enkelte                
arrangementer afholdes og at de overordnede retningslinjer for leje af lokaler på den givne lokation               
overholdes. 

Nuværende paragraf:  
§32: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af grupper med egne vedtægter og/eller kommissorium. 

Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer for grupper. Grupperne 

konstituerer sig selv.  

Fremtidig paragraf:  
§32: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af grupper med egne vedtægter og/eller kommissorium. 

Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer for grupper. Grupperne 

konstituerer sig selv.  

Stk. 2: Studentersamfundets grupper skal afholde deres arrangementer på Aalborg Universitet eller i 

Studentersamfundets lokaler. Såfremt dette ikke er muligt, kan enkeltstående arrangementer uden 

for universitetet accepteres. Dette skal godkendes af bestyrelsen. 

 
Ændres af foreslagsstiller til: 
Stk. 2: Studentersamfundets grupper skal afholde deres arrangementer på Aalborg Universitet eller i 

Studentersamfundets lokaler. Arrangementer uden for universitetet kan accepteres. Dette skal 

godkendes af bestyrelsen som enkeltstående eller gentagende arrangementer.  

 
Ændringsforslag: 
Skal blive ændring til retninglinjer for grupper i stedet for at vedtægtændringsforslag. Skal             
ændres, så det kommer til at gælde for de seperate grupper i retningslinjerne.  
  
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslaget 
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Vedtaget: 
Ja 
 
Generalforsamling ønsker at følgende bliver ført til referat: 

● Såfremt dette går igennem, skal bestyrelsen udarbejde en entydig definition af           
hvornår et arrangement kan afholdes udenfor universitet uden bestyrelsens         
godkendelse samt hvordan godkendelse opnås. 

 
 
Forslag som ændring i retningslinjerne: 
Vedtaget: Ja 
50 for  
2 nej 
3 blank 
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14. Vedtægtsændring: Aflønning 
af forretningsudvalget 
 

Foreslået af: 
Studentersamfundet Bestyrelse og Studenterpolitisk Direktion 

Forslag: 
Det foreslås at forretningsudvalget i bestyrelsen fremover modtager en økonomisk kompensation for            
deres arbejde i bestyrelsen. Den økonomiske kompensation foreslås at blive fordelt på 32 timer til               
Formanden og 15 timer til resten af forretningsudvalget om måneden.  
 

Motivation:  
På nuværende tidspunkt er det kun Formanden samt den Studenterpolitiske Ordfører som er             
aflønnet. Grundet en større arbejdsbyrde samt ansvar i forbindelse med den foreslåede afvikling af              
Studenterpolitisk Direktion foreslår bestyrelsen i samarbejde med Studenterpolitisk Direktion at          
tildele en økonomisk kompensation til forretningsudvalget i bestyrelsen.  

Nuværende paragraf:  
§40: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne revisor og de to kritiske revisorer 

reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år.  

Stk. 2: Generalforsamlingen godkender lønniveau for Studentersamfundets Formand og 

Studenterpolitiske Ordfører, såfremt det ønskes ændret i forhold til det gældende niveau. 

Fremtidig paragraf:  
§40: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne revisor og de to kritiske revisorer 

reviderede regnskab for det foregående år, og fastlægger budgettet for indeværende år.  

Stk. 2: Generalforsamlingen godkender lønniveau for Studentersamfundets Formand, Næstformand 

(Studenterpolitisk ordfører), Kasserer og Organisationsansvarlig. 

 

Ændringsforslag af vedtægtsændringsforslag 

Vedtaget: Ja  

 

Ændringsforslag til ændringsforslag af vedtægtsændringsforslag:  

Vedtaget: nej 

 

Giv honorar til formand, studenterpolitisk ordfører og kasserer (fjernelse af organisationsansvarlig) 

 

Fremtidig paragraf:  

§40: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne revisor og de to kritiske revisorer 

reviderede regnskab for det foregående år, og fastlægger budgettet for indeværende år.  

Stk. 2: Generalforsamlingen godkender lønniveau for Studentersamfundets Formand, Næstformand 
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(Studenterpolitisk ordfører) og Kasserer. 

 

 

57 har stemmeret ved denne afstemning 

 

22 stemmer for  

30 i mod 

2 blank  

Dette går ikke op med 57, så der foretages navneopråb. 

 

En person er kommet tilbage og ved navneopråb er det konstateret at der er 58 stemmeberettigede 

til stede.  

 

Der stemmes igen: 

For:  23 

I mod: 32 

Blankt: 3 

 

Ændringsforslag til ændringsforslaget til vedtægtsændringsforslaget frafalder. 
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15. Vedtægtsændring: Afvikling af 
Vektor, FakHum og FakSamf 

 

Foreslået af: 
Patrick Pedersen 

Forslag: 
Det foreslås at afvikle Vektor, FakHum og FakSamf. 
 

Motivation:  
Disse tre fakultetsråd har igennem det seneste år været fuldstændigt inaktive. For at nedbringe              
kompleksiteten af Studentersamfundet og fokusere på fungerende aktiviteter og udvikling af           
organisationen, foreslås det at afvikle de tre nævnte fakultetsråd. 
 
Det er ikke en vedtægtsænding, da de omtalte faggrupper kun er omtalt som faggrupper, 
ikke pr. navn. Det er dermed lukning af grupper.  
 
For: 25 
Imod: 12 
Blank: 18 
 
Vedtaget: 
Vedtaget.  
 

16. Vedtægtsændring: Valg til 
poster i bestyrelsen 
 

Foreslået af: 
Studenterpolitisk Direktion 

Forslag: 
Det foreslås øvrige bestyrelsesmedlem stiller op til specifikke poster og at de kaldes menige frem for                
øvrige.  
 

Motivation:  
Vi føler det nødvendigt, at det er tydeligt hvilke poster der er på valg. Det er nemmere at identificere                   
sig med foruddefinerede poster i forhold til de evner man har og hvad man kan bidrage med.                 
Samtidig har generalforsamlingen et bedre grundlag for at skabe et match mellem posterne og de               
personer, der stiller op.  
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Ydermere tydeligeres bestyrelsens sammensætning, som vil kunne gøre det nemmere for           
udenforstående at matche deres kompetencer til de forskellige poster. Gennemsigtighed er vigtigt            
for, at vi ikke bliver eller virker som en lukket klub  

Nuværende paragraf:  
Nuværende paragraf: §12, Stk. 3  

Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter  

• Åbning og konstituering  

• Bestyrelsens årsberetning  

• Studenterpolitisk ordførers årsberetning  

• Studentersamfundets årsregnskab  

• Kritiske revisorers årsberetning  

• Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år  

• Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram  

• Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget  

• Indkomne forslag  

• Valg af Formand for Studentersamfundet  

• Valg til Næstformand for Studentersamfundet  

• Valg til Kasserer for Studentersamfundet  

• Valg af øvrige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse  

• Valg af Studenterpolitisk Ordfører  

• Valg af Studenterpolitisk Viceordfører  

• Valg til øvrige medlemmer af Studenterpolitisk Direktion  

• Valg af to kritiske revisorer 

Fremtidig paragraf:  
Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter  

• Åbning og konstituering  

• Bestyrelsens årsberetning  

• Studenterpolitisk ordførers årsberetning  

• Studentersamfundets årsregnskab  

• Kritiske revisorers årsberetning  

• Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år  

• Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram  

• Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget  

• Indkomne forslag  

• Valg af Formand for Studentersamfundet  

• Valg til Næstformand for Studentersamfundet (Studenterpolitisk Ordfører)  

• Valg til Kasserer for Studentersamfundet  

• Valg af menige medlemmer til Studentersamfundets bestyrelse; Organisationsansvarlig, 

Studiestartsansvarlig, Valgansvarlig, Kommunikationsansvarlig, IT-ansvarlig, Eventansvarlig, Ansvarlig 

for eksterne samarbejdspartnere, ansvarlig for fagråd og decentrale faggrupper, samt Ansvarlig for 
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internationale studerende.  

• Valg af to kritiske revisorer  

 

Ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 

Det er stillet forslag om at forslaget ændret på følgende vis: 

Vedtaget: Nej 

 

 

Ændringsforslag  til ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 

Vedtaget: Ja 

ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag foreslås delt op i to: et om ændring 

af  navn af medlemmer og et om hvorvidt man stiller op til en bestemt post.  

 

 

Ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 

Vedtaget: Ja 

Ændre “øvrige” til “menige” medlemmer 

(Dette skal ændres i Vedtægtsændringsforslag i 9.) 

 

 

Det ønskes taget til referat, at man for fremtiden ønsker en postbeskrivelse i vedtægterne.  
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Afstem 

 

 

 

17. Vedtægtsændring: 
Indsupplering af nye 
bestyrelsesmedlemmer 
 

Foreslået af: 
Studenterpolitisk Direktion 

Forslag: 
Tilføjelse af et Stk. 3 og 4 
 

Motivation:  
Såfremt dette forslag går igennem vil bestyrelsen skulle indsupplere bestyrelsesmedlemmer ved en            
generalforsamling, hvis en bestyrelsespost i løbet af året skulle blive ubesat. Da vi de senere år,                
desværre, har oplevet at der falder nogen fra, vil denne indsupplering betyde mere arbejde til               
bestyrelsen, da der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling.  
 
Det foreslås derfor at øvrige bestyrelsesposter kan indsuppleres på et medlemsmøde, som i forvejen              
afholdes en gang i kvartalet og er den øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. 

Nuværende paragraf:  
§22: I tilfælde af, at formands-, næstformands- eller kassererposten står ubesat, udpeger 
Studentersamfundets bestyrelse en fungerende Formand, Næstformand eller Kasserer. 
Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny Formand, Næstformand 
eller Kasserer vælges. Den fungerende Formand, Næstformand og Kasserer er kun stemmebærende 
medlemmer af bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen. I den periode formandsposten står 
ubesat tiltræder Næstformanden som fungerende Formand, indtil en anden er valgt ved en 
generalforsamling.  

Fremtidig paragraf:  
§22: I tilfælde af, at formands-, næstformands- eller kassererposten står ubesat, udpeger 
Studentersamfundets bestyrelse en fungerende Formand, Næstformand eller Kasserer. 
Studentersamfundets bestyrelse skal snarest muligt foranledige, at en ny Formand, Næstformand 
eller Kasserer vælges. Den fungerende Formand, Næstformand og Kasserer er kun stemmebærende 
medlemmer af bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen. I den periode formandsposten står 
ubesat tiltræder Næstformanden som fungerende Formand, indtil en anden er valgt ved en 
generalforsamling.  
Stk.2: I tilfælde af, at formands-, næstformands- eller kassererposten står ubesat, skal disse 
indsuppleres på en generalforsamling.  
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Stk.3: I tilfælde af, at øvrige bestyrelsesposter står ubesat, skal disse indsuppleres på et 
medlemsmøde, hvor afstemninger og personvalg foregår i henhold til §§37-38.  
 
Ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 

Ændre “skal” til “kan”, så man også kan indsuppleres på både medlemsmøde og ekstraordinær 

generalforsamling.  

 

Fremtidig paragraf:  

Stk.3: I tilfælde af, at øvrige bestyrelsesposter står ubesat, kan disse indsuppleres på et 

medlemsmøde, hvor afstemninger og personvalg foregår i henhold til §§37-38.  

 

Det oprindelige stk. 3  fra Vedtægtsændringsforslag 17 frafalder.  

 

Ændringsforslag  til ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 

Vedtaget: Ja 

 

 
 

18. Vedtægtsændring: Ændring af 
navn for decentrale fagråd 
 

Foreslået af: 
Studenterpolitisk Direktion 

Forslag: 
Ændre decentrale fagråd til lokale studenterforeninger (local student societies).  
 

Motivation:  
Vi har haft et problem, hvor navnet ‘decentrale fagråd’ ikke fortæller en særlig tydelig historie om,                
hvad disse grupper gør. Det er simpelthen svært at forklare udenforstående, hvorfor man skal              
involvere sig. Vi vil gerne sørge for, at navnet tydeligt og præcist giver et fundament for at                 
kommunikere om gruppernes virke.  

Nuværende paragraf:  
§33: Én type af øvrige grupper er fakultetsrådene, som har til formål at facilitere tværfaglig 
studenterpolitik, især med henblik på at støtte de indvalgte og decentrale fagråd på fakultetet. 
Yderligere har fakultetsrådene til formål at repræsentere de studerende på fakultetet, hvad angår 
tværfaglige studenterpolitiske problemstillinger, som ikke hører under de decentrale fagråd eller 
studienævn.  

Fremtidig paragraf:  
§33: Én type af øvrige grupper er fakultetsrådene, som har til formål at facilitere tværfaglig 
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studenterpolitik, især med henblik på at støtte de indvalgte og lokale studenterforeninger på 
fakultetet. Yderligere har fakultetsrådene til formål at repræsentere de studerende på 
fakultetet, hvad angår tværfaglige studenterpolitiske problemstillinger, som ikke hører under 
de lokale studenterforeninger eller studienævn 
 
Den oprindelige vedtægtsændring ændres til:  
§33: Én type af øvrige grupper er fakultetsrådene, som har til formål at facilitere tværfaglig 
studenterpolitik, især med henblik på at støtte de indvalgte og lokale studieforeninger på 
fakultetet. Yderligere har fakultetsrådene til formål at repræsentere de studerende på 
fakultetet, hvad angår tværfaglige studenterpolitiske problemstillinger, som ikke hører under 
de lokale studieforeninger eller studienævn 
 
 
Tages til referat:  
Vedtægtsændringen kommer til at have konsekvens for retningslinjer til grupper og posten 
for “decentrale fagråd” 
 
For: 52 
Imod: 0 
Blank: 6 
 
Vedtægtsændringsforslaget i sin nye form er vedtaget 
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19. Kandidatur:  
Studentersamfundets formand: 
Johannes Hellmers 
 
Kære medlemmer af Studentersamfundet – hermed følger       
min motivation for posten 
som formand for Studentersamfundets bestyrelse. 
 
Mit navn er Johannes Kruse Hellmers, jeg er 22 år og er på             
indeværende tidspunkt på orlov fra mit studie i        
Matematik-økonomi. Jeg har siden den 26/9-2016 siddet som        
frivillig og eventansvarlig i Studentersamfundets bestyrelse.      
Denne tid har været udfordrende, travl og anderledes, men i          
sidste ende har tiden i bestyrelsen også været utrolig lærerig          
og samtidig givet mig lyst til de flere og anderledes          
udfordringer der ligger, for at kunne skabe stadigt bedre rammer for de studerende her på Aalborg                
Universitet. Jeg har også haft en post i vores frivillig task force, hvor jeg mener at en af vores store                    
problematikker er blevet diskuteret. 
 
Herunder følger tre områder, som jeg mener er essentielle for os som organisation 
at fokusere på i løbet af det næste år: 
 
Vi bør for fremtiden særligt fokusere på, hvordan vi sikrer en fastholdelse af vores dygtige frivillige.                
Dette skal gøres ved hjælp af at skabe en bedre planlægning af de frivillige og sørge for en                  
gennemsigtighed for deres opgaver og fordele. Konkret er det nye systemer til håndtering af de               
frivillige som gør det nemmere at holde styr på og kommunikere med de frivillige. Jeg mener derfor,                 
at vi i løbet af det næste år har alle muligheder for at skabe endnu mere værdi for de frivillige i                     
organisationen og på denne måde har mulighed for at tiltrække flere. Det skal forstås at jeg ser de                  
decentrale indsatser og forskellige lokale opbakninger som en vigtig del af den fremtidige             
frivillig-indsats. 
 
Jeg mener at vi som organisation skal have fokus på fællesskabsfølelsen på tværs af det               
centralorganisatoriske og politiske. Denne holdning ses tydeligt i det forslag som bestyrelsen og SD              
har stillet, som laver om på måden vores organisation er opbygget på. Det som gør os unikke som                  
studenterorganisation er at vi favner alle former for frivillige - der er plads til alle i denne her                  
organisation og det skal der blive ved med at være. Det væsentlige ligger i at vi som organisation, kan                   
håndtere at løse problemer på et politisk niveau, men også være med til at facilitere studievenlige                
priser på aktiviteter uden for de undervisningsbetingede rammer. I sidste ende bør vi som              
organisation kunne favne begge disse områder og det har vi også i høj grad gjort, men der har stadig                   
ligget et syn på at de to ting er adskilte. 
 
Her tror jeg på at de to forskellige opgaver i højere grad har mere og mere relevans for hinanden i                    
takt med at finansieringen af vores uddannelser er mere og mere sparsom. Det høres ofte at vi har et                   
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værdsat samarbejde med universitetet og andre samarbejdspartnere. Dette er vigtigt for vores virke,             
og denne kvalitet er en vi skal værne om. Vi skal dog stadig være opmærksom på at vi, specielt i                    
centralorganisationen, er adgangsbillet til de studerende og det skal vi formidle med omhu så vi               
sikrer relevansen af det vi tilbyder til vores studerende. Vi skal også være sikre på, at vi høres når vi                    
taler med de forskellige politiske beslutningstagere, netop fordi vi er af den kaliber vi er. 
 
Hvis du har spørgsmål til mit kandidatur kan du kontakte mig på:            
johannes.hellmers@studentersamfundet.aau.dk 
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20. Kandidatur:  
Studenterpolitisk Ordfører: Simon 
Mæng Tjørnhøj 
 
Kære alle medlemmer af Studentersamfundet. Hermed min       
motivation til posten som Studenterpolitisk Ordfører for       
Studentersamfundet i den kommende bestyrelsesperiode. 

Motivation: 
Jeg hedder Simon Mæng Tjørnehøj, er 23 år gammel og læser           
medicin på 6. semester. Jeg er på orlov dette semester for at undgå             
uddannelsesloftet i første omgang, hvilket også gør at jeg har en del            
tid på hånden. Jeg har været politisk aktiv siden min start på            
universitetet i 2014, hvor jeg allerede på mit 1. Semester blev aktiv            
som formand for Medicinerrådet, og på mit 2. Semester blev          
Studenterpolitisk koordinator i Studentersamfundets bestyrelse. I      
den forbindelse har jeg de sidste to år siddet som aktiv observatør i             
Studentersamfundets Studenterpolitiske Direktion, først som     
Studenterpolitisk koordinator og dernæst som formand for det Sundhedsvidenskabelige fakultetsråd          
FakSUND, hvilket har givet mig et godt indblik i Studentersamfundets generelle drift og politiske              
virke. 
Jeg har også været indvalgt på Studentersamfundets lister til de sidste to universitetsvalg. Første år i                
institutrådet og som suppleant til akademisk råd, og i år i institutrådet og akademisk råd. Begge år                 
har jeg i kraft af min tilknytning til det akademiske råd også siddet i det centrale studiemiljøudvalg,                 
hvor jeg pt. sidder med i taskforcen for studiearbejdspladser. I forbindelse med valget i efteråret               
2016 var jeg primær ansvarlig for opstilling på SUND, hvorigennem jeg skabte mig erfaring med               
valgopstilling.  
 
Jeg brænder for Aalborg universitet og vores studieliv. Min far og mor studerede begge her på                
universitet, og har efterfølgende været ansat som lektor og adjunkt. Allerede i mit første livsår               
betrådte jeg universitetet for første gang, og siden har der ikke været nogen tvivl om at det var her                   
jeg skulle hen. Jeg er meget stolt over mit universitet, og ønsker at alle studerende får en fantastisk                  
oplevelse på universitet, både rent studiemæssigt såvel som socialt, hvilket jeg håber at mit              
engagement i det frivillige studenterpolitiske arbejde kan hjælpe med at sikre.  
 
Jeg er vild med den udvikling der har været i Studentersamfundet det sidste halve års tid.                
Arrangementernes diversitet er blevet øget, og der er kommet større fokus på de lokale grupper. Det                
er en udvikling jeg vil arbejde for forsætter i det kommende foreningsår. Der skal mere frihed og                 
ekspertise ud til de lokale miljøer. Jeg mener at vi skal række hånden ud og give dem mulighederne                  
for at få skabt nogle fede ting lokalt, og af den vej få den frivillige ild til at genblusse på universitetet.  

Hvis du har nogle spørgsmål til mit kandidatur, så er du meget velkommen til at skrive til mig på                   
Simon-maeng@hotmail.com eller stille spørgsmål til Generalforsamlingen.  
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Jeg glæder mig til at se jer d. 22/3 – Mange hilsner Simon Mæng Tjørnehøj 

 

21. Kandidatur:  
Studentersamfundets kasserer: 
Lisa Kramme 
 
Posten som kasserer er et stort ansvar. Det er den person som            
skal have overblikket over Studentersamfundets økonomi og       
samtidig formidle hvordan den fungere og argumenterer for de         
økonomiske beslutninger som bliver foretaget. Jeg stiller op til         
posten som kasserer af lyst og engagement, men også fordi mine           
erfaringer gør mig kompetent til at bestride denne post:  

Mine kvalifikationer og erfaringer: 
● Student fra HHX  
● Tidligere bestyrelsesmedlem i Landssammenslutningen af      
Handelsskoleelever (LH)  
● Ledelse af frivillige  
 
I min tid på handelsgymnasiet knoklede jeg mig igennem diverse regnskabsanalyser, lærte at             
formidle organisationers økonomiske situationer, både mundtligt og skriftligt, og samtidig sad jeg i             
bestyrelsen i LH, hvor jeg sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer sad på det økonomiske              
ansvar. Udover den økonomiske styring af organisationen, var den vigtigste opgave organisering og             
uddannelse af organisationens frivillige, som er en balance mellem motivation og bestemmelse.  
 
Hvad jeg vil gøre som kasserer: 
● Deltage i forskellige aktiviteter: alt lige fra fredagsbar til studenterforum  
● Forsøge at formidle Studentersamfundets økonomi til den enkelte frivillig og det enkelte             
bestyrelsesmedlem 
● Sørge for en fornuftig og ansvarlig økonomisk kurs. Jeg vil som kasserer være synlig og komme ud                  
i alle kroge af Studentersamfundet, for det er af min overbevisning, den bedste måde at forstå den                 
enkelte aktivitet bagved det posterede tal. 
 
Hvem er jeg:  
● Lisa Kramme, 21 år, historiestuderende på 4. semester 
● Delegationsleder på Danske Studerendes Fællesråds 
(DSF) Politikkonference, d. 21 – 23. april  
● Repræsentant i Uddannelsespolitisk udvalg i DSF  
● Repræsentant i AKUs repræsentantskab 
● Kontakt: tlf.: (+45) 24 41 81 81 eller mail: lpe15@student.aau.dk  
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22. Kandidatur:  
Bestyrelsesmedlem: 
Anna Katharina Granberg 
Mortensen 
Kandidat: 
Navn: Anna Katharina Granberg Mortensen 
Alder: 20 år 
Studie: Matematik, 2. semester 
 
Motivation: 
Siden min studiestart i september, har jeg været aktiv i          
Studentersamfundet, først og fremmest som formand for BasisBaren. Det         
falder mig naturligt at tage en lederrolle, og jeg tager gerne det ansvar,             
der følger med. Som formand for BasisBaren, har jeg arbejdet med at            
udvikle og forbedre baren, især i forhold til de fysiske rammer i og bag              
baren. I forhold til barens miljø, har jeg også arbejdet med, hvad der skal              
til, for at både bestyrelsen og vores bartendere synes, det er fedt at være frivillig. 
 
De sidste par måneder har jeg gerne ville involvere mig endnu mere i Studentersamfundet. Det fik                
jeg mulighed for, da der skulle findes en repræsentant fra caféudvalget til et midlertidigt              
frivilligudvalg, hvilket jeg så som en god mulighed. Udvalgets formål var at udarbejde arbejdspapirer              
med løsningsforslag til nogle af de problemstillinger, organisationen står overfor i forbindelse med             
både rekruttering og fastholdelse af frivillige. Dette arbejde var utroligt spændende, da disse             
problemstillinger er nogle, jeg selv har mødt, både som frivillig enkeltperson og som ansvarlig for               
BasisBaren. Jeg ser frem til at få muligheden for at arbejde meget mere med organisationens frivillige                
og med mange andre spændende problemstillinger, hvis jeg bliver valgt ind i Studentersamfundets             
bestyrelse. 
 
Jeg nyder selv at bruge meget af min tid på frivilligt arbejde, og derfor faldt det mig naturligt at tage                    
posten som formand i BasisBaren, og nu at søge om at komme ind i Studentersamfundets bestyrelse.                
I bestyrelsen tror jeg på at jeg vil kunne bidrage positivt, både på grund af mit store engagement i                   
Studentersamfundet, men også fordi jeg er meget pligtopfyldende i mit arbejde. 
 
Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med min opstilling, kan jeg kontaktes på telefon: 28 99 68 11                  
eller på akgm16@student.aau.dk.  
 
Jeg håber at generalforsamlingen på baggrund af min motivation vil støtte op omkring min opstilling               
til Studentersamfundets bestyrelse. 
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23. Kandidatur: 
Bestyrelsesmedlem: 
Niclas Allentoft Jørgensen 
 
Da jeg allerede er en del af den nuværende bestyrelse, kan man vel sige at               
jeg søger om at fortsætte. Jeg sidder pt. som kommunikationsansvarlig og           
føler at arbejdet i bestyrelsen har været spændende og har givet mig en             
del kompetencer. I forhold til mit fremtidige virke i Studentersamfundets          
bestyrelse, påtænker jeg at ville skifte til positionen som         
studiestartsansvarlig. Jeg føler fra den position jeg sidder i nu, at der er             
flere steder som ville kunne optimeres. Derudover har jeg de sidste 3 år             
været en del af studiestarten fra den anden side, da jeg har været             
henholdsvis tutor, instruktør og overinstruktør på BaIT/INF/IxD linjen. Det         
betyder også at jeg har en del indsigt i studiestarten og især hvilke knudepunkter der er at tage fat i                    
når man ser på det fra de frivilliges side.  

Derudover har jeg en del arrangementer i støbeskeen som vil gøre Aalborg universitet til et sjovere                
sted at studere og vil meget gerne være med til at føre disse ud i livet. Jeg har allerede været med til                      
at arrangere et par events og glæder mig til at gøre studielivet på AAU endnu sjovere for de                  
studerende.  
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24. Kandidatur: 
Bestyrelsesmedlem: 
Pernille Aagaard Madsen 
 
Jeg hedder Pernille. Jeg er 24 år gammel, tilflytter til den dejlige            
by Aalborg, og så læser jeg Informatik på 2. Semester på AAU. 

Siden oktober har jeg været frivillig i Studentersamfundets        
kommunikationsudvalg, og det har været super fedt. Endnu        
federe kunne det være, at være med til at gøre          
Studentersamfundets kommunikation med de studerende     
endnu stærkere, så de kommende nye studerende, vil få et          
endnu bedre kendskab til Studentersamfundet, og hvorfor det er         
så fedt at være en del af; det er her jeg kommer ind i billedet.               
Som nylig tilkommer har jeg massere af ideer til hvordan det kan            
ske, og jeg føler mig samtidig klædt godt på til at kunne være             
med til og bære en del af det ansvar. Jeg er uddannet            
multimediedesigner, og den uddannelse har givet mig en masse kompetencer indenfor           
kommunikation på de sociale medier, og vigtigheden af at holde dem ved lige.  
 
Min motivation for at søge ind som menigt bestyrelsesmedlem i Studentersamfundet, er at være              
med til at føre Studentersamfundet videre fra, at være en organisation med et ry for kun at gå op i øl                     
og politik, til det som ligger i navnet, de studerendes samfund. En organisation som samler de                
studerende, og giver tilflytter som jeg selv, mulighed for at skabe et stærkt netværk i en ny by.  
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25. Kandidatur: 
Bestyrelsesmedlem: 
Christian Obel Pinstrup 
 
Jeg ønsker at stille op til Studentersamfundets bestyrelse. Formålet med          
min opstilling er at hjælpe studentersamfundets forskellige fagråd med         
deres virke og generelt agere som bindeled imellem        
studentersamfundet og de forskellige fagråd. 
 
Der kan til tider være forvirring hos fagrådene, i forhold til           
studentersamfundet. Jeg ser det som et af mine største fremtidige          
opgaver, hvis jeg bliver valgt ind, at klarlægge studentersamfundet for          
de forskellige fagråd, og tilsvarende klarlægge fagrådene overfor        
studentersamfundet.  
 
Nogen råd klarer sig bedre end andre, og i den forbindelse ønsker jeg at              
facilitere samarbejder imellem fagrådene, så de rette personer får         
mulighed for at erfaringsudveksle. Skulle studier uden fagråd, have         
interesse i at stifte et fagråd, vil det være min største fornøjelse at være              
dem behjælpeligt igennem hele processen via studentersamfundet. 
 
Med halvandet år som indvalgt medlem i Medicinerrådet, Medicinerstudiets decentrale fagråd, 1 år             
som næstformand i Faksund, sundhedsfakultetets fakultetsråd, og nuværende medlem af den           
Studenterpolitiske Direktion føler jeg mig godt rustet til at påtage mig denne nye rolle i               
studentersamfundets bestyrelse da jeg har både viden og kontakter inden for området. 
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26. Kandidatur: 
Bestyrelsesmedlem: 
Anders Høgh Hansen 
 
Jeg har valgt at stille op til studentersamfundets bestyrelse da jeg synes det er vigtigt at bidrage til et                   
bedre studiemiljø for alle på Aalborg Universitet. Universitetslivet betyder for mig at man nu har               
fuldstændig fri mulighed for at engagere sig i foreninger og organisationer som søger at skabe bedre                
rammer for dets medlemmer. Det er vigtigt for mig at få muligheden for at være med til at skabe                   
disse rammer, af den grund at jeg vil sætte mit aftryk på Studentersamfundet som organisation. Jeg                
har det sæt kompetencer og de resurser der skal til for at kunne forbedre, optimere og skabe nye                  
tiltag i en organisation som Studentersamfundet. Med disse kompetencer vil jeg sørge for at det               
almene medlem af Studentersamfundet nyder godt af sit medlemskab. Det er vigtigt for mig at skabe                
interesse for Studentersamfundet samt værdi for medlemmerne. Denne værdi skal komme frem i             
tilfredshed med sit medlemskab og benyttelse af de fordele man får 
igennem Studentersamfundet. 
 
Som person er jeg arbejdsom og jeg bliver nemt grebet af stemningen. Jeg vil arbejde for at man                  
sammen i en bestyrelse kan skabe en masse nye tiltag og forbedre på de eksisterende. Der er kun én                   
vej, og den er fremad. Jeg er struktureret i min tilgang til arbejdsopgaver og jeg kan lide at skabe                   
procedurer for hvordan arbejdsgangen skal være, så man ikke starter fra bunden hver gang. 
 
Dette hjælper mig til at være mere effektiv og dermed skabe bedre resultater. Jeg argumenterer               
stærkt for min sag og vil altid prøve at finde fælles grund, så længe det skaber værdi for                  
Studentersamfundet. 
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27. Kandidatur: 
Bestyrelsesmedlem: 
Jacob Poulsen 
 
Mit navn er Jacob Patrick Poulsen. Jeg er 23 år gammel og læser Historie på 4.semester på Aalborg                  
Universitet. Jeg sidder i bestyrelsen på andet år i HIF (Historisk Forening) samt medlem af               
Studienævnet for Historie. Jeg vil gerne være med til yderligere, at gøre en forskel for de studerende.                 
Mine mærkesager er, at man kun kan skabe store resultater med en kollektiv mentalitet, hvor vi alle                 
arbejder hen imod det samme mål i solidarisk fællesskab. Jeg vil gerne være med til at sætte                 
forskellige såvel politiske og sociale arrangementer i gang, hvor vi kan være med til at skabe                
interaktion på tværs af studierne og fokusere på det interne samarbejde imellem de forskellige              
fakulteter og andre studiepolitiske organisationer der hører til på Aalborg Universitet.  
 
Så hvis i ønsker en (lidt) uerfaren men ihærdig studerende til at sidde i jeres bestyrelse og få et frisk                    
pust til jeres politiske team, så vil jeg sætte meget pris på jeres støtte og skal nok indfri mine                   
forventninger både til mig selv men i særdeleshed til mine medstuderende samt studierne på              
universitetet. 
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Bestyrelsesvalg:  
 
Formand:  
Johannes Kruse Hellmers er valgt som formand på tillidsvalg  
 
Næstformand/studenterpolitisk ordfører: 
Simon Mæng Tjørnehøj valgt som næstformand/studenterpolitisk ordfører ved tillidsvalg  
 
Kasserer: 
Lisa Kramme Pedersen er valgt som kasserer ved tillidsvalg  
 
Organisationsansvarlig:  
Anna Katharina Granberg Mortensen er valgt som organisationsansvarlig ved tillidsvalg 
 
Menige bestyrelsesmedlemmer: 

1. Niclas Allentoft Jørgensen  
2. Pernille Aagaard Madsen 
3. Christian Obel Pinstrup 
4. Anders Høgh Hansen 
5. Jacob Poulsen 
6. Mads Thrysøe Christensen 

Alle er valgt som menige medlemmer ved tillidsvalg 
 
Valg af kritiske revisorer:  

1. Frederik Yde 
2. Morten Johansen 

Begge er valgt til kritiske revisorer ved tillidsvalg 
 
Generalforsamling har ønsket at følgende føres til referat: 

1. §38 stk 2 
Mangler ikke 
Såfremt antallet af opstillede IKKE overstiger… 
 
-KIG HELE AFSNITTET IGENNEM, FYLDT MED FEJL  
 
2. Esbjerg 
Fremgår ikke tydeligt nok at der er tale om et ordinært medlemsskab. 
 
3. Indkaldelse til medlemsmøde snarest muligt og få indsuppleret resterende bestyrelsesmedlemmer 
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