
 

Møde i Studentersamfundets bestyrelse 
Den 5. oktober, 2016 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15. 

Ordinære medlemmer: 
Marcus Birk, Formand** 
Kathrine Hyldig, Næstformand 
Rasmus Slot, Studenterpolitisk Ordfører 
Rasmus Bjerre, Kasserer 
Philip Sørensen, IT-ansvarlig 
Marie Albret, Cafédriftsleder 
Kristoffer Lindstrøm, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere  
Frederik Yde, Studiestartsansvarlig 
Johannes Hellmers, Frivillig- og eventansvarlig 
Niclas Jørgensen, Kommunikationsansvarlig (afbud)  
 
 

Observatører: 
 

Dagsorden:t 

1. Formelt (B) [5 min] 
2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min] 
3. Nyt... (ODB) [30 min] 

fra Formanden 
fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - “siden sidst” 
fra Administrationen 
fra Erhvervsgruppen 
fra Studenterhuset 
fra grupper repræsenteret ved mødet 

4. Status på de enkelte målsætninger i Studentersamfundets strategi (ODB) [60 min]  
Motivation: Marcus Birk 
5. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling d. 26/09-16 (ODB) [15 min] 
6. Fokus på digital awareness (ODB) [15 min] 
7. Behandling af ansøgning til Aktivitetspuljen fra Medicinerrådet (ODB) [10 min] 
8. Behandling af ansøgning til Udviklingspuljen fra Medicinerrådet (ODB) [10 min] 
Lukket punkt 
Eventuelt 
Mødeevaluering 

O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [forventet længde], ** = Mødeansvarlig. 
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Uddybende Dagsorden 
1. Formelt (B) [5 min] 

● Valg af ordstyrer og referent 
○ Ordstyrer: Marcus 
○ Referent: Kathrine 

● Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt  

2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min] 
- Projektræs-kit 

3. Nyt... (ODB) [30 min] 

fra Formanden 
● Evalueret studiestart med rektoratet 
● Ekstraordinær GF 
● Deltaget i UniRun 

fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - “siden sidst” 
● Kathrine 

○ Ekstraordinær GF 
○ Deltaget i UniRun  
○ Er i gang med at lave et frivilligudvalg 

● Rasmus B 
○ Ekstraordinær GF 
○ Deltaget i UniRun 
○ Koordinering af UniRun 
○ Møde med sekretariatslederen samt de kritiske revisorer angående 

kvartalsregnskabet 
● Rasmus S 

○ Afholdt Studenterforum med fokus på grupperum 
○ Møde med Studenterpolitisk Direktion 
○ AAU-Valg  
○ Studenterpolitisk festdag (Basseralle) 

● Yde 
○ Ekstraordinær GF 

● Kristoffer 
○ Ekstraordinær GF 
○ Rusoplæg 

● Philip 
○ Ekstraordinær GF 
○ Google Apps for Business 
○ Opdatering af medlemskartotek 
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● Marie  

○ Ekstraordinær GF 
○ Koordineret arrangement for de studerende på Aalborg Universitet 
○ Koordineret medlemsarrangement med to komikerer 
○ Koordineret frivillige-arrangement med henblik på kommunikation og PR  

● Johannes  
○ Nyt medlem i bestyrelsen 

fra Administrationen 
● Ikke tilstede 

fra Erhvervsgruppen 
● Ikke tilstede 

fra Studenterhuset 
● Ikke tilstede 

fra grupper repræsenteret ved mødet 
● Ikke tilstede 

4. Status på de enkelte målsætninger i 
Studentersamfundets strategi (ODB) [60 min]  
Motivation: Marcus Birk 

“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.” 
 

- Bestyrelsen har gennem rus-introduktionerne søgt at be- og/eller afkræfte de 
fordomme som eksisterer om organisationen og derigennem forsøgt at inkludere 
nogle af de studerende, som oprindeligt har haft fordomme om organisation. 

- Bestyrelsen har ligeledes haft fokus på non-alkoholiske arrangementer. 
 
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. 
 

- På nuværende tidspunkt er de studerendes indflydelse blevet oplyst via 
Forårskampagnen 

- Fremadrettet vil Bestyrelsen i samarbejde med den Studenterpolitiske Direktion lave 
en oplysende kampagne omkring organisationen såvel som studenterpolitik. 
Kampagnen er planlagt til medio Oktober.  
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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. 
 

- Bestyrelsen har sammen med den Studenterpolitiske Direktion bestræbt at skabe et 
tættere samarbejde og derigennem en bedre gennemsigtighed på tværs af politik og 
centralorganisationen.  

- Bestyrelsen har søgt at være tilstede ved samtlige events i organisationen 
- Ligeledes planlægges der en oplysningskampagne (j.f. sidste pkt.) omkring 

organisationen.  

5. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling d. 
26/09-16 (ODB) [15 min]  
Motivation: Marcus Birk 
 
Der er blevet evalueret på generalforsamlingen, og referatet samt vedtægtsændringer vil 
blive lagt op på hjemmesiden snarest muligt. 

6. Fokus på digital awareness (ODB) [15 min] 
Motivation: Marcus Birk 
 
Bestyrelsen vil i den kommende uge lancere en kampagne på tværs af organisationens 
sociale medier, som skal have fokus på at informere omkring Studentersamfundet og 
hvad organisationen kan tilbyde. 

7. Behandling af ansøgning til Aktivitetspuljen fra 
Medicinerrådet (ODB) [10 min] 
Motivation: Marcus Birk 
Bestyrelsen godkender,med visse forbehold, en underskuds bevilling på op til DKK 5.050 
ex. moms til Medicinerrådets fra Aktivitetspuljen.  

8. Behandling af ansøgning til Udviklingspuljen fra 
Medicinerrådet (ODB) [10 min] 
Motivation: Marcus Birk 
Bestyrelsen godkender, med visse forbehold, en bevilling på DKK 2.500 ex. moms 
(svarende til ca. 15 trøjer) til medicinerrådet fra Udviklingspuljen.  
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Lukket punkt 

Eventuelt 
Julefrokost planlagt til d. 19 november. 

Mødeevaluering 
Godkendelse af referat 
 
Referatet er godkendt 
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Bestyrelsen har godkendt: 
 
Bevilling til Medicinerrådet fra Aktivitetspuljen på DKK 5.050 ex moms 
Bevilling til Medicinerrådet fra Udviklingspuljen på DKK 2.500 ex moms  
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