
Møde i Studentersamfundets bestyrelse 
Den 10. Maj, 2017 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15. 

Ordinære medlemmer: 
Johannes Hellmers, Formand** 
Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand 
Lisa Kramme, Kasserer 
Katharina Granberg, Organisationsansvarlig 
Nicklas Jørgensen, IT-ansvarlig, Studiestartsansvarlig (afbud) 
Mads Thrysøe, Valgansvarlig (afbud) 
Anders Høgh, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere  
Christian Obel Pinstrup, Ansvarlig for Lokale studieforeninger (afbud) 
Pernille Aagaard Madsen, Kommunikationsansvarlig 

Fødte Observatører: 
Tsinat Berhane (afbud) 
Lukas Leer Bysted 
 

Observatører: 
Morten Johnsen (kritisk revisor) 
 
 

Dagsorden: 

1. Formelt (B) [5 min] 

2. Igangværende opgaver (OD) [30 min] 

3. Bespisning med eksterne (ODB) [5 min] 
Motivation: Anders Høgh 

4. Ansøgninger til puljer (ODB) [20 min] 
Motivation: Johannes Hellmers 

5. Kommissorium for bestyrelsesarbejde. 
Motivation: Johannes Hellmers 

6. Dato til sommerfest. (OB) [10 min.] 
Motivation: Johannes Hellmers 

Lukket punkt 

Eventuelt 

Mødeevaluering 

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



Uddybende Dagsorden 
1. Formelt (B) [5 min] 

● Valg af ordstyrer og referent 
○ Ordstyrer:  

Johannes 
○ Referent:  

Katharina 
● Godkendelse af dagsorden 
● Tilføjet to punkter: 7: Studiestarts kampagne, 8: Brugerbetaling til DSF 

sommercamp 

2. Igangværende opgaver (OD) [30 min] 
 
Anders: 

Djøf er ikke blevet samarbejdspartner i dette år. 
Møde med IDA i næste måned om studiestart 

 
Pernille: 

Opgaver som hjemmeside og instagram er blevet uddelegeret til grupper af frivillige i 
kommunikationsudvalget.  

Der er nu én der har til opgave til at klippe videoer sammen hvis man sender 
videomateriale. 
 
Simon: 

Har fået gode erfaringer med hjem fra sidste uges ture ud til andre 
studenterforeninger 

Simon har holdt møde med indretningsarkitekterne om Studenterhuset og 407. Den 
nye indretning ser ud til at blive rigtig god. Næste og sidste møde i juni. 
 
Johannes: 

Rektormøde: 
Bevillingsreform 
Studiestart i august er et forsøg, ikke første skridt i en omfattende plan 
Der blev snakket om hvad er kvalitet i forhold til uddannelse, her har vi mulighed for 

at få indflydelse (Simon vil bringe det op på et studenter forums møde) 
 
 

3. Bespisning med eksterne (ODB) [5 min] 
Motivation: Anders Høgh 

Ved møder med eksterne samarbejdspartnere kan/vil vi købe aftensmad til disse møder? 
Kan retfærdiggøres ved store samarbejdspartnere vi allerede har aftaler med. 
Ikke ved små nye aftaler. 
Dette skal dog være på lige niveau med når der gives mad til møder med frivillige. 



4. Ansøgninger til puljer (ODB) [20 min] 
Motivation: Johannes Hellmers 

 
Eksamens-kuller-kur: Faksund 
50 deltagere, underskuds bevilling 2000 kroner i tilfælde af fleer deltagere 
Godkendt 
 
Studierelevant foredrag: Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab (SATS) 
Aalborg, 
Foredragsholder Læge i forsvaret 
1150 kr plads til 80 studerende 
Godkendt som underskuds bevilling, opfordres til at søge andre steder. 

5. Forretningsorden for bestyrelsesarbejde. 
Motivation: Johannes Hellmers 

Der ligger i mødemappen et udkast. Det kigger vi på og retter til, 
 
Det nuværende er rettet til.  
Næste gang skrives mere til. Bla punkter til: 
Hvem er ordstyrer og hvad er de specifikke arbejdsgange? 

Hvordan stemmes der? 

Hvad kan FU (bevillinger, beslutninger m.m.)? 
Do’s and Dont’s i bestyrelseslokalet 
Hvor kontakter man folk? 
Svar på puljer (hvem, hvordan) 
 

6. Dato til sommerfest. (OB) [10 min.] 
Motivation: Johannes Hellmers  

Holder vi fast i den 23. Fredag er en ret bøvlet dag at holde fest på. Jeg foreslår den 24.  
 
Fib 15 er optaget den 23/6. Det rykkes derfor til den 24/6, med forbehold for fib 15 ikke er 
booket der.  

7. Studiestartes kampagne  
Skubbet til næste uge 

8. Brugerbetaling til DSF’s sommer camp 
Skubbet til næste uge 



Lukket punkt 

Eventuelt 
Der er blevet valgt en ny bestyrelse til ESS 
 

Mødeevaluering 
Godkendelse af referat 

- Godkendt  
 
 

Bevillinger 

Faksund: Eksamens-kuller-kur 
Underskuds bevilling 2000 kroner 
 
SATS: Fordrag - Læge i forsvaret 
Underskuds bevilling 1150 kroner  


