
Møde i Studentersamfundets bestyrelse 
Den 23. August, 2017 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15. 

Ordinære medlemmer: 

Johannes Hellmers, Formand** 

Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand 

Lisa Kramme, Kasserer (afbud) 

 Katharina Granberg, Organisationsansvarlig 

Nicklas Jørgensen, IT-ansvarlig, Studiestartsansvarlig 

Mads Thrysøe, Valgansvarlig 

Anders Høgh, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere  

Christian Obel Pinstrup, Ansvarlig for Lokale studieforeninger 

Pernille Aagaard Madsen, Kommunikationsansvarlig 

Laura Skyum, Eventansvarlig 

Michael Falk Vedel, Ansvarlig for internationale studerende (afbud) 

 

Observatører: 

 Andreas (erhvervsgruppen) 

Sekretariatet  

Jakob Sabber 

Dagsorden: 

1. Formelt (B) [5 min] 

1½. Oplæg om Studiemesse (ODB) [15 min] 
Motivation: Andreas 

2. Igangværende opgaver og nyt fra (ODB) [60 min] 

3. Gennemgang af Studiestartsdagen, + udarbejdelse af tidsplan [30 min] 
Motivation: Johannes + Niclas 

4. Fordeling af Rusoplæg, og oprettelse af “hjælpegruppe” [45 min] 
Motivation: Johannes 

5. Univalg og PK ved LF rep. (ODB) [15 min] 
Motivation:Jakob Sabber 

6. Regnskab? (ODB) [15 min]  
Motivation: Johannes 

7. Puljeansøgning (ODB) [15 min]  
Motivation: Ansøgning 

Eventuelt 

Mødeevaluering 

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



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

● Valg af ordstyrer og referent 

○  Ordstyrer: Simon Mæng Tjørnehøj 

○  Referent: Pernille Aagaard Madsen 

● Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.) Dagsorden Godkendt.  

1½. Oplæg om Studiemesse (ODB) [15 min] 
Motivation: Andreas 

 

Rigtig mange af de sædvanlige kunder til studiemessen, som ikke har budgetteret med det i år, 

og derfor har meldt fra. Aftalt med Lena, at kontakte foreninger som ellers ikke ville ha’ 

muligheden for at komme. Oprettet en liste over, folk det kunne være i samarbejde med Simon.  

 

Ønsket fra bestyrelsen er, at vide om det er noget vi har interesse i at gøre, såfremt der ikke 

bliver fyldt op. Bud på hvor mange pladser der kan sælges nu er max 4.  

 

Det vil være lidt dobbelt at inviterer egne grupper, når de allerede er inviteret til Grill’n’Greet.  

 

Lidt en gråzone, da der allerede er nogen der betaler for standende. Heriblandt 

Samarbejdspartnere som betaler mange tusind kroner, bla. For at komme med til studiestarts 

messen. Alternativ kunne være at gøre standen større, og give de samarbejdspartnere som 

betaler mange penge for at komme, for mulighed for at få en større stand - i år (aftalen vil ikke 

blive ændret). Skal denne løsning følges, så skal det skrives ind på en måde, hvor det ikke 

bliver mindre attraktivt for dem at deltage igen næste år, eller for en forventning om at de kan få 

samme deal til næste år. 

 

Vil man give det gratis til folk, så skal det være til non-profit organisationer, og ikke 

organisationer der har penge. Det skal være til foreninger der får noget ud af det, i form af 

omtale, og ikke penge. Og så skal det være noget der giver mening får de studerende.  

 

Andreas udarbejder en liste, som så skal godkendes.  

 

Bestyrelsen vurdere at det skal godkendes af flere personer, og henviser til forretningsudvalget.  

 

 

 

 

 



2. Igangværende opgaver og nyt fra (ODB) [60 min] 
 

 

Pernille Madsen: Har stadig gang i ny website med EDB, samt udarbejdelse af ansøgninger til 

puljer. Har fået nyt arbejde, og vil derfor ikke kunne stå til rådighed fra time til time mere, og 

beder derfor om at få besked i god tid, hvis der er noget kommunikation skal tage sig af. Udover 

det har Simon selv adgang til at slå op på facebooksiden, hvis der opstår akutte politiske ting, 

og derudover har Anders også adgang til at kunne slå op.  

 

Niclas Jørgensen: Nogenlunde godkendt brandplan (bliver 100p godkendt) til arrangement i 

Cabel Parken, så vi kan komme videre med det. Udover det en masse til Studiestart, men 

kommer på punkt for sig. 

 

Mads Thrysøe: I gang med at udarbejde Basseralle, og modtaget ansøgning til Valg 

Koordinator, som skal ind til samtale. Har et event der skal op at kører med Lukas, omkring 

hvordan det er at være Bestyrelsesmedlem i AAU.  

 

Jakob Sabber: Er ved at få Nationalt udvalg op at stå, og været på sommerlejr og 

Landsforumsmøde, og fået en masse kontakt med en del af dem, som har en masse erfaring 

med hvad vi laver i Bestyrelsen også.  

 

Christian Obel: Har ikke haft så meget de sidste uger, grupperne holder sommerferie. 

Overvejet at tilføje noget til sin post, om der er mulighed for at undersøge mere omkring 

oprettelse af nye grupper.  

 

Laura Skyum: Været med til at arrangere Basseralle samt Grill’n’Greet.  

 

Anders Høgh: Ikke det helt vilde. Været lidt træt de sidste to uger, over nogle forskellige ting. 

På mange områder er vi ikke så gode til at snakke samme, og fordele opgaver. I mit hoved er 

der lidt en tendens til, at dem der sætter sig ned og tager opgaverne, er de opgaver der bliver 

lavet. Har de sidste par dage ikke rigtig haft lyst til at lave Studentersamfundet ting, og har taget 

en pause, for ikke at køre surt i det. Blive bedre til at planlægge. Helt konkret har vi ikke været 

gode til studiestarten, og fået samarbejdet omkring den. Ønsker vi skal sættes os ned, og få 

fundet ud af hvordan vi for et bedre samarbejde, og snakket bedre sammen. Blive bedre til at 

skrive op, hvad det er for nogle opgaver vi har gang i, og få fulgt op på dem. 

 

Sekretariatet: Snakkede om et bilag der er blevet afleveret, omkring lokale 407, hvor det er 

blevet kontoret et sted, der ikke hører til. Forslag om at der oprettes en ny konto, hvor 

arrangementer der afholdes med bestyrelsen + frivillige kan konteres. Godkendes.  

 

Der er travlt lige nu, da der kommer mange regninger og faktura ind. Nægter at tage nogle store 

regninger ind, så nægtes de at blive betalt, hvis de ikke er vendt med sekretariatet først. Og 

ellers så kom først med de store regninger efter d. 4/9.  



 

Husk at sæt en doddle når i booker ridderlokalet.  

 

Lokale 407 til lys på toilettet, så kommer der en håndværker og sørger for det. Fremover skal 

der skrives til Team Leder, på det facility center der er tilknyttet til det område. Findes på AAU 

Campus Service, og så findes Facility Center. Lokale 407 hører under Rendsburggade.  

 

Sofa i aktivisten vil blive fjernet, og så vil der bliver sat bord og stole op i stedet, men først i slut 

September. Indtil da vil UniRun som de sidste år, få lov at sætte alle de ting de skal bruge i 

forbindelse med UniRun derind. Forventes at ingen går ind og tager af det, eller kigger i det eller 

lign.  

 

Kantinen har angiveligt lavet om i måden hvorpå, vi får mad fra kantinen. Vi fortsætter dog med 

den gamle løsning, indtil vi hører andet.  

 

Katharina Granberg: Haft arbejdsdag i 407. Blevet ryddet op og smidt ud, samt lavet små 

reparationer. Skrevet til Campus Service omkring større renoveringer, som vi håber de vil ordne 

for os. Der skal indkøbes inventar, men det tages på et senere tidspunkt. 

 

Snakket med EDB drift, omkring at snakke med Peter omkring at stille op til at være IT-

ansvarlig. På nuværende tidspunkt vil han blive en del af EDB gruppen, så han kan få et indblik 

i hvad det er han går ind til.  

 

Johannes Hellmers: Mange igangværende opgaver. Planlagt tutor seminar, og ved at få styr 

på Studiestartsfesten - hvor der stadig mangler frivillige.  

 

Simon Tjørnehøj: Været med inde over arbejdsdag i 407, og været til åbning af Aalborg 

Festivals med Anders. Tænkt igennem hvad Studenterforum skal være.  

 

Skal DSF inviteres med til Studiestartsmessen, og skal de stå i vores stand eller? DSF for deres 

egen stand. Torvholder for at kontakte Andreas er Johannes. Simon tager kontakt til Rasmus.  

 

Har et møde med formanden for de studerende på UCN, omkring kommunalvalget. Handler om 

at få en snak om at lave et arrangement til de Internationale Studerende.  

 

Har været i P4 og snakke om boligsituation i Aalborg, skal forbindes med begivenheden, og slås 

op på Facebook. Anders sender det videre til Pernille.  

 

Simon efterspørger nogen der vil deltage i at få arrangeret Søren Pind arrangement. Indledende 

møde vil være onsdag d. 30/8 kl. 14-15. Deltagere; Laura, Obel, (Mads), (Johannes), Simon.  



3. Gennemgang af Studiestartsdagen, + udarbejdelse af 
tidsplan [30 min] 
Motivation: Johannes + Niclas 

 

Punktet skal sikre at alle i bestyrelsen har et overblik over hvad der kommer til at ske, d. 31/8 

samt 1/9. Slavisk gennemgang, samtidig med at skema over hvem der hjælper ved hvilke 

arbejdsopgaver udfyldes:  

 

https://docs.google.com/document/d/1rr 

J_T6HGhMUZzVXFl4 

Q2qV_GVw4BaHUK69yujkmpWUE/edit?usp=sharing 

 

Skema er udfyldt, og dagen er gennemgået.  

 

Beslutning omkring hvad vi gør ved tutorer der ikke opfører sig efter værdipapirerne. Få navn på 

tutoren, og tag kontakt til vedkommendes overinstruktør, hvis de ikke er vores ansvar. Anders 

skriver et papir til brug omkring dette.  

 

4. Fordeling af Rusoplæg, og oprettelse af “hjælpegruppe” 
[45 min] 
Motivation: Johannes 

 

Hjælpergruppen er en masse personer, vi kan sende ud, som kan levere en nice præsentation 

af Studentersamfundet. Dvs. kernefrivillige, som kender til Studentersamfundet. Der var snak 

om, at hvert oplæg blev varetaget af en hjælper og et bestyrelsesmedlem.  

 

Rasmus fra DSF har tilbudt at komme og hjælpe til, og den hjælp tages i mod.  

 

https://drive.google.com/open?id=1syENfyxTpRFU-OHFRN4VPMqVULHPe_9voGkGFBKE37A 

 

Udfyldes af skema for, hvem der tager sig af hvilke rusoplæg, udskydes til når folk får deres 

skema. 

 

Der er aftalt at mødes kl 12 i morgen, til gennemgang af rusoplæg, samt udarbejdelse af 

talepapir. Arbejde omkring hjælpergruppe, tages også i morgen.  

 

https://docs.google.com/document/d/1rrJ_T6HGhMUZzVXFl4Q2qV_GVw4BaHUK69yujkmpWUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rrJ_T6HGhMUZzVXFl4Q2qV_GVw4BaHUK69yujkmpWUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rrJ_T6HGhMUZzVXFl4Q2qV_GVw4BaHUK69yujkmpWUE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1syENfyxTpRFU-OHFRN4VPMqVULHPe_9voGkGFBKE37A


5. Univalg og PK ved LF rep. (ODB) [15 min] 
Motivation: Jakob Sabber  

DSF vil gerne hjælpe, hvis S’et har behov for noget frivillig hjælp, til arrangementer. De 

sender gerne alle typer af frivillige, og de kommer som frivillig og ikke som DSF.  

 

Forsøger tit at finde en case de kan sende i medierne, og får derfor en del efterspørgsler på 

cases. Der spørges om det er okay at tage fat i S’et, hvis der er behov for nogen, til en bestemt 

case. Skal fremhæves at det ikke er DSF’s cases, men cases som medierne henvender sig til 

DSF om, og efterspørger studerende til at belyse.  

 

DSF har været i gang med at udarbejde en ny strategi. Denne har en del at gøre med deres 

vision og mission, og handler om noget kontinuitet, eftersom der ofte er denne udskiftende 

bestyrelse. De ønsker at vi deltager som det nu passer os, bestyrelse, studenterforum eller lign. 

Strategibeslutningen vil ikke blive taget på PK, da det er en prøve.  

 

Mødet skal ikke være på det første studenterforum, såfremt det skal kører over studenterforum.  

 

Bestyrelsen føler ikke de på nuværende tidspunkt har tid til at tage dette, og giver derfor 

Nationalt udvalg lov til at tage disse møder på bestyrelsens vegne. Lige nu handler det om at få 

udarbejdet noget råt, og så vil der være en længere process efterfølgende. Her vil bestyrelsen 

få mulighed for at komme med kommentarer til det udarbejdede.  

 

6. Puljeansøgninger (ODB) [15 min]  
Motivation: Ansøgninger 

Puljeansøgning fra tutorer. 

https://docs.google.com/document/d/1EYMbWEFTxUhNW_zv7vbHlRCfjgP_0JMD75J_FQY2s2

k/edit 

 

Ansøgning godkendt. Johannes besvarer ansøgningen, og skriver samtidig, at vi gerne vil 

sende vores ansvarlig for Internationale Studerende med ud, og fortæller om de arrangementer 

vi har for alle de internationale studerende.  

 

Note: Det er blevet diskuteret på bestyrelsen, hvorvidt om det er Studentersamfundets ansvar at 

betale for studiestarts perioden eller ej. Det bemærkes at det studie der har ansøgt, er et studie 

der i forvejen har problemer med frafald, hvor det vil være gavnligt med et arrangement der vil 

styrke det sociale.  

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B5sfP90Q8VabN1lBNktkMk1uUmM 

 

https://docs.google.com/document/d/1EYMbWEFTxUhNW_zv7vbHlRCfjgP_0JMD75J_FQY2s2k/edit
https://docs.google.com/document/d/1EYMbWEFTxUhNW_zv7vbHlRCfjgP_0JMD75J_FQY2s2k/edit
https://drive.google.com/open?id=0B5sfP90Q8VabN1lBNktkMk1uUmM


Ansøgning afvises. Det besluttes på bestyrelsen, at de i stedet kan lave en aftale med 

bestyrelsen omkring at låne soundbox i Studentersamfundet. Anders besvarer ansøgningen.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-snYRGkvNdyaDl3U2hYRWI4Z28/view  

 

Bajers Bar ansøgning om T-shirt: Godkendt. Katharina besvarer ansøgninger, og sikre sig at 

S’et logo er med på t-shirt.  

 

Eventuelt 

Mødeevaluering 
Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-snYRGkvNdyaDl3U2hYRWI4Z28/view

