
Ansøgning til studentersamfundets aktivitetspulje.  

Kære bestyrelse 

Medicinerrådet søger hermed en underskudsbevilling på 2000 kr. til den årlige medicinerfest som i år 
afholdes d. 4 marts på høloftet i Aalborg.   

Festen er en af Medicinerrådets årlige arrangementer som er tiltænkt at styrke sammenholdet på studiet 
samt hjælpe med at skabe en medicineridentitet, noget som på flere områder halter en smule, grundet 
studiets lave alder, samt tætte tilknytning til studiet Medicin med industriel specialisering.  

Alle medicinstuderende på Aalborg universitet er inviteret og der er sat et max antal billetter på 100 
grundet lokationens begrænsninger. Sidste år kom 60 til festen, i år er det på nuværende tidspunkt gået 
sløvt med tilmeldinger blandt andet pga 6. semesters bachelorprojekt som ligger i Februar og Marts og 
budgettet er derfor tilpasset 50 personer for at være på den sikre side.  

I år afholdes festen udenfor universitetets rammer, grundet et større ønske fra de deltagende vedr. at 
festen varer længere end til kl. 01:00. Af den årsag er udgifterne til festen steget da de nu også indeholder 
leje af lokale. For at få det hele til at løbe rundt kører vi med en bar, hvis indtægter efter vores beregninger 
ca. skulle få det til at løbe rundt. Denne bar er blevet tjekket efter med politiet og vi har fået tilladelse til 
det i den privatsfære det er. Der vil blive indkøbt drikkevarer og snacks til baren i et antal svarende til 20 
personer over de tilmeldte, så vi ikke løber tør og ikke solgte varer vil derefter blive afleveret i Føtex igen. 
Barbudgettet er baseret på tidligere erfaringer ved semesterfester. 

Som ekstra sikkerhed i forhold til uforudseende udgifter, uforudset underskud eller lignende søges der 
derfor en underskudsbevilling i tilfælde af underskud.  Der er søgt ved Medfonden, fonden for medicin og 
medisstuderende. 

Vedhæftet ligger budgettet for festen, med budgettet for baren ved 50 personer på ark 2.  

Venlig hilsen 

Medicinerrådet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kære studentersamfundet,  

Vi ønsker at søge studentersamfundets aktivitetspulje om: 2537 kroner. 

 
Jeg skriver på vegne af podcastet Stetoskopet, et sundhedsfagligt podcast der startede i København i 
efteråret 2016. Podcastet udkommer i skrivende stund hver anden uge og har i omegnen af 5000 lyttere til 
hvert program.  

Redaktionen har hidtil bestået af medicin- og statskundskabsstuderende i København, og er nu blevet 
udvidet med en redaktion i Aarhus, og Aalborg. Planen er da, at redaktionerne skiftevis udgiver et program 
hver anden uge.  

Pengene vi søger, skal bruges på indkøb af udstyr til produktion af programmet i Aalborg redaktionen.  

Stetoskopet har sundhedsfaglige studerende i hele Danmark som målgruppe, men vi ønsker samtidig at 
gøre os relevante overfor sundhedspersonale og andre sundhedsinteresserede personer. Programmerne 
omhandler sundhedsrelevante problemstillinger, studenter- og sundhedspolitik, forskning – alt sammen 
leveret på en saglig, men underholdende måde. Siden vores debut i september har vi opnået en ranking 
som den 12. mest populære podcast i Danmark, og lægger ofte nummer 1 blandt danske sundhedspodcasts 
på iTunes. 

 
Indtil videre er der produceret 11 programmer, som I er meget velkomne til at gå ind og høre her:  

http://stetoskopet.nu/programmer.html  

Redaktionen i Aalborg er endnu i de opstartende faser, hvilket vil sige at vi ikke har udstyr til at optage 
radio i høj lydkvalitet, eller udstyr til at tage ud til podcastets gæster for at foretage interviews. For at blive i 
stand til dette, har vi brug for 2 mikrofoner m. stativ og popfiltre samt to sæt høretelefoner og en minijack 
splitter. Vi håber da, at I vil være med til at støtte dette projekt.  

 
Dette udstyr vil være ejet af Stetoskopet Aalborg og vil blive købt i en omgang så snart pengene er givet, 
men blive brugt til at producere alt vores materiale i, hvad der forhåbentligt bliver, en fast studieaktivitet 
for Aalborg Universitets sundhedsvidenskabelige studerende i mange år. 

 
Andre essentielle udgifter, til f.eks. hjemmeside (469kr/år), redigeringsprogramlicenser (1.298kr/år) og PR-
materiale (1.400kr), er allerede dækket via midler fra Københavns Studenterklubspulje.  

 
Oplysninger om kontaktperson 

Mathias Såby Poulsen 

E-mail: Mathiasspoulsen@gmail.com 

Tlf.nr.: 21 76 20 93 

 

Budget: 

Udstyr Antal Pris I alt 

http://stetoskopet.nu/programmer.html
mailto:Mathiasspoulsen@gmail.com


Snowball mikrofon 2 629 1258 

Headphones 2 200 400 

Stativ 2 250 500 

Popfiltre 2 150 300 

Minijack splitter 1 79 79 

I alt 
  

2537 

 

  

http://www.4sound.dk/studie/mikrofoner/kondensatormikrofoner/blue-microphones-snowball-bundle-gloss-black


Hej S. 
  
Vi er ved at planlægge en påskefrokost for hele Medialogi studiet i Aalborg – og ønsker derfor støtte til denne sag. 
  
Påskefrokosten afholdes for alle Medialogi (og SMC) bachelor- og kandidat studerende (ca. 275 i alt), d. 22 april 
efter påskeferien. Da studiet er et internationalt studie, synes vi at det kunne være spændende at servere en 
traditionel dansk påskefrokost med Aalborg Snaps, så både nye og gamle studerende bliver introduceret til den 
”aalborgensiske snapse ånd” . Påskefrokosten skal afholdes i kantine på Create, hvor alkohol serveres af 
AALBAR’en. 
  
Støtten skal hovedsageligt gå til betaling af mad, leje og musik, således deltagere til denne begivenhed skal betale 
et mindre beløb – her ønsker vi at deltagere maksimalt skal betale 50,- for at kunne deltage. Her er der tale om et 
underskuds-bevilling/non-profit begivenhed. 
  
Medialogi har pt. Ikke nogle sociale begivenheder, hverken på de enkelte årgange eller tværs af årgange. Den 
social samhørighed på studiet er ikke stor og det yderligere, ligesom de mange andre naturvidenskabelige 
uddannelser på AAU Aalborg, en udfordring at skabe et sammenhold blandt hele studiet, da 1. årsstuderende, 3- 6 
semester bachelorer og kandidat studerende er spredt ud på 3 forskellige lokationer. Medialogy Social Committee 
ønsker at øge det sociale sammenhold på tværs af studiets årgange med faste sociale begivenheder og aktive 
tiltag i studerendes hverdag. Disse faste begivenheder tænker vi kunne være en årlig julefrokost, påskefrokost og 
Sommer BBQ/Dimissionsfest. 
  
Som det fremgår i budgettet, håber vi at med den lave pris, at ca. 180 studerende deltager. Dette vil derfor betyde, 
at vi mangler ca. 37.500,- for at realisere denne begivenhed. 
  
Vi ser frem til jeres, forhåbentlige, positive svar. 
  
Med venlig hilsen, 
Aleksander Kähler 
Chairman 
Medialogy Social Committee 

 


