
Ansøgning	nr.	1	–	Til	Udviklingspuljen	
	
	
Hej	S’ets	bestyrelse	
		
På	vegne	af	Medicinerrådet	vil	jeg	gerne	ansøge	om	tilskud	Medicinerrådet	poloer	med	
medicinerrådets	logo	(s’ets	inklusiv	).	Vedhæftet	er	logo	til	bagpå	(vedhæftet	fil	LOGO)	og	lille	logo	
foran	(MR-Logo).	
		
Denne	støtte	til	disse	poloer	via	Stark	(Niels	Børge	Andersen)	om	levering	af	30	stk	poloer	til	5600	
inkl.	moms.	
		
Medicinerrådet	søger	et	tilskud	til	poloerne,	der	bl.a.	kan	benyttes	ifm.	SUNDmesse,	
Studenterpolitiskfestdag	mv..	Vi	ser	altså	poloerne	som	et	investeringsprojekt,	der	skal	være	vores	
første	spædestart	(udover	et	Roll-Up	banner)	i	et	nyt	PR	udvalg	indenfor	Medicinerrådet	
		
Poloerne	skal	altså	være	med	til	profilering	af	Medicinerrådet	og	medlemsrekruttering	og	
hvervning	til	selv	samme	af	blandt	andet	nye	og	gamle	studerende.	
		
Profilering	omhandler	visuel	synlighed	af	Medicinerrådet	for	at	fremme	vores	arbejde	og	kendskab	
for	de	studerende.	Vi	ønsker	at	være	mere	visuelle	for	at	vise	medicinerrådets	arbejde	tydeligere.	
		
Der	er	ikke	søgt	støtte	til	udgifter	andet	steds.	
		
Mvh	Alexander	Erbs	
Kasserer	Medicinerrådet	
	
Ansøgning	nr.	2	–	Til	Aktivitetspuljen	
	
Hej Studentersamfundet. 
 
I anledning af Halloween er vi nogle studerende fra Interaktionsdesign, der gerne vil afholde af en 
Halloweenfest for de førsteårsstudrende på BaIT, INF, IxD og vores tutorer. 
 
Da vi vælger at holde festen med fri entré og med egen medbringelse af alkohol, vil vi gerne søge 
4000 kr i aktivitetspuljen for at finansiere festen. Vi regner med at have mellem 50-60 deltagere. 
 
 
Vi har vedlagt vores budget og kontaktes gerne, hvis der er spørgsmål til dette. 
 
Mvh. Laura Skyum Rasmussen(IxD), Pernille Brogård(IxD), Naja Kathrine Kollerup Als(IxD) og 
Isabella Tandrup Hansen(IxD). 
 
Ansøgningen er revideret og de søger om: 3000 kr som en underskudsbevilling. 
 
 



Ansøgning nr. 3	–	Til	Aktivitetspuljen 
	
Hej	Studentersamfundet,	
		
Vi,	Medialogy	Social	Committee,	ønsker	at	ansøge	om	støtte	til	vores	første	årlige	general	forsamling	som	
skal	afholdes	d.	8/11.	Formålet	med	general	forsamling	er	at	vælge	og	oprette	en	bestyrelse,	som	skal	sørge	
for	foreningens	begivenheder	målrettet	Medialogi	på	AAU.	
		
Foreningen	har	til	formål	at	støtte	og	fremhæve	det	sociale	sammenhæng	på	tværs	af	årgange	på	
Medialogi.	Foreningens	statuetter	og	grundlag	er	vedhæftet	i	mailen.	
		
Til	general	forsamlingen	ønsker	vi	at	afholde	aftensmad	på	Create	(Rendsburggade	14)	og	biograf	tur	for	
deltagende	Medialogi	studerende.	Før	aftensmaden	afholder	vi	valg,	vores	bestyrelsen	vælges.	Vi	har	
oprettet	et	budget	udkast	til	begivenheden,	hvor	vi	regner	med	at	ca.	150	studerende	deltager	fra	
Medialogi.	Budgettet	er	vedhæftet	i	mailen.	
		
Vi	venter	spændt	på,	forhåbentligt,	et	positivt	svar	J	
		
Mvh,	
Aleksander	Kähler	
	
På	vegne	af;	
Medialogy	Social	Committee	
	

Ansøgning	nr.	4	–	Til	Aktivitetspuljen	
	
Vi vil hermed gerne søge om et tilskud til vores julefrokost d. 11 November, for syvende 
semester Elektronik og IT samt Internet teknologi og Computer systemer.  Mere specifikt 
dækker disse uddannelser over syv kandidatuddannelser. Arrangementet bliver afholdt for 
at skabe et bedre sammenhold mellem de studerende på de forskellige 
kandidatuddannelser. Dette er også god mulighed for at indrage de internationale 
studerende på tværs af årgangene. Derudover er håbet med dette arrangement at gøre 
Aalborg Universitet et federe sted at studere. 
Arrangementet vil blive afholdt i DE-klubbens lokaler og vi forventer 45-55 deltager. 
Støtten er tiltænkt til at sænke deltagerbetalingen for arrangement, så flest mulige 
studerende har mulighed for at komme med.  Vi er i kontakt med kantinen hvor maden 
bliver bestilt fra. kuvert prisen er 120 kr. 
 
Derfor søger vi 25 kr. pr. kuvert, hvilket vil sige at det maksimale beløb er 25 kr. * 55 
deltager = 1375 kr.  
 
Venlig hilsen Amalie Petersen 
	
	
	
	
	



Ansøgning	nr.	5		–	Til	Aktivitetspuljen	
	

Vi, i Studenterpolitisk Direktion vil gerne ansøge aktivitetspuljen om 5000 kr. til en studenterpolitisk 
bootcamp for indvalgte under Studentersamfundet. 
Vi vil i starten af december gerne afholde en bootcamp for de nye og genvalgte indvalgte. 
Bootcampen vil være en indledende introduktion for nye indvalgte i deres arbejde i råd og nævn. 
Formålet med at holde en bootcamp allerede i start december, er at valget netop er afsluttet og 
mange af de indvalgte er usikre på deres rolle som indvalgt. Vi vil gerne give de indvalgte 
mulighed for at møde Den Studenterpolitiske Direktion, møde hinanden og vidensdele på tværs af 
semester og fakultet. Til slut afslutter vi med mad og løs snak. Vi forventer et deltagerantal på 50 
personer. Sidste års bootcamp blev holdt på Create, det ønsker vi også at gøre igen i år. 
Vi ønsker at søge penge til afholdelse af vores bootcamp i form af mad til deltagerne, vin til 
oplægsholdere samt materialeforbrug her tænkes især på print. 
Budget: 
Mad= 50*80 kr. = 4000 kr. 
Vin til oplægsholdere = 500 kr. 
Materiale inkl. print = 500 kr. 
Sidste år holdt vi også en bootcamp i december, det var en stor succes og vi vil gerne gentage 
succesen. Samtidigt med at vi lader de indvalgte møde hinanden og os i Den Studenterpolitiske 
Direktion håber vi at vi så tidligt som muligt kan lade de indvalgte kende sine rettigheder som 
indvalgt og dermed repræsentere sig selv, sine medstuderende og Studentersamfundet bedst 
muligt. 
Med venlig hilsen Den Studenterpolitiske Direktion  

	
	
Ansøgning	nr.	6	–	Til	Aktivitetspuljen	
Efter	samtale	med	Rasmus	og	Marcus	er	der	her	følgende	rettelse	til	min	ansøgning.		
	
Jeg	søger	nu	om	700	kr.	til	følgende:		
100	kr.	til	et	post-møde	efter	baren.		
600	kr.	til	en	fustage	øl,	så	der	er	en	gratis	øl	til	de	første	50	studerende.		
	
På	den	måde,	opnår	vi	en	bedre	kontakt	med	de	studerende	direkte,	i	stedet	for	at	der	bliver	et	slags	
mellemled	med	mine	folk.		
	
Jeg	søger	således	stadig	aktivitets	puljen,	arrangementet	foregår	stadig	den	14/10	på	Frb.	7G	
	
--		
Mvh.	
Johannes	Kruse	Hellmers	
Stud.scient.oecon	
	
	
	
	
	
	



Ansøgning	nr.	7	–	Til	aktivitetspuljen	
	
Vi er en gruppe på 50 A&D studerende på forskellige årgange, som skal besøge Claus Bonderup´s 
have i Hune. 
Vi tager afsted d. 19/10 kl 13.30 og kører hjem igen omkring kl 17. 
I haven vil vi derudover få vist en film, af en af Claus Bonderup´s forelæsninger, han gav på Århus 
Arkitektskole. 
Da det er meget studie relevant for os, har vi fået lov til at komme ind i haven uden beregning. 
Jeres støtte skal derfor gå til transporten frem og tilbage, som er 3000 kr + moms. 
 
Håber i kan hjælpe! 
 
På forhånd tak 
Zebina Jooma Jensen	


