
Møde i Studentersamfundets bestyrelse 
Den 6. september, 2017 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15. 

Ordinære medlemmer: 

Johannes Hellmers, Formand** 

Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand (afbud) 

Lisa Kramme, Kasserer 

 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 Rasmussen, Eventansvarlig 

Michael Falk Vedel, Ansvarlig for internationale studerende 

 

Observatører:  

Lukas Bjørn 

Frederik Yde fra klokken 18:00. 

Dagsorden: 

1. Formelt (B) [5 min] 

2. Igangværende opgaver og nyt fra (ODB) [30 min] 

3. Kort evaluering af 1. September.  
Motivation: Johannes 

4. Nedskræring af antal indvalgte i nye AAU-vedtægter  [45 min] 
Motivation: Johannes 

5. Lukket punkt (ODB) 

6. Forslag til arrangement (ODB) [15 min]  
Motivation: Anders 

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

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: Obel 

● Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.)  

2. Igangværende opgaver og nyt fra (ODB) [30 min] 
Rusoplæg. 

De første har haft rusoplæg. Der laves lidt om på prezioplægget. 

 

Grill n greet. 

Der er styr på det, der er stadig lidt med pølser. 

 

Fri fad 

Midlertidigt fungerer mailen der bekræfter tilmeldingen i Studentersamfundet, som 

indgangsbillet i døren til fri fads arrangementerne. 

 

Nicklas: 

Wakeboard d. 9 september er et alkoholfritarrangement. Der vil være sodavand, grill og djs. 

 

Laura: 

Der har været strejke på tulip, hvilket har gjort det lidt sværere at skaffe pølser til grill n greet. 

Der er fundet pølser ved bla. Bilka.  

 

Lisa: 

Har haft 3 rusoplæg. Opdatering på økonomi i starten af Oktober. SU papir skulle gerne 

være klart fra start oktober. 

 

Vedel: 

International studiestart, en succes. 3 kasser rushåndbog delt ud.  

Danske lejere arrangement. Succes i fib 15, knap så meget i basis. Skyldes evt placering. 

 

Pernille: 

Efter flere overvejelser har Pernille besluttet at vi skal have fundet os en ny 

kommunikationsansvarlig. Hun fortsætter som minimum indtil næste medlemsmøde. 

 

Mads: 

Der har været valgkoordinator ansættelsessamtaler. Der ventes snarligt at der bliver ansat 

en valgkoordinator.  

 

Katharina:  

Barbaren og basisbaren har fået nye fadølsanlæg. Basisbaren har haft hvervemøde og det 

gik godt. De kører med dobbelt bestyrelse den næste måned. 

Opdatering fra FU 



Der har været en ansøgning fra Aalbar om aktivistfest. Den blev afvist og de blev opfordret til 

at benytte deres eget budget. 

 

Obel 

3 rusoplæg. 

3. Kort evaluering af 1. September.  
Motivation: Johannes  

Vi skal kort snakke om vores oplevelse af 1. September. Hvad virkede, hvad virkede ikke? 

4. Nedskæring af antal indvalgte i nye AAU-vedtægter  [45 
min] 
Motivation: Johannes 

Der er kommet forslag om nye vedtægter for Aalborg universitet. Disse vedtægter vil skære 

betydeligt ned på mængden af studerende i universitetets organer.  

Forslaget: 

Akademisk råd: fra 4 til minimum 2. 

Institutråd: fra 3 til 1. 

Studienævn: fra maks 6 til 4.  

Antallet af VIP (videnskabeligt personale) bliver også skåret ned i disse forslag 

 

Der er også et andet forslag som ikke nødvendigvis vil kræve at de studerende bliver 

indblandet i ansættelseudvalg.  

5. Lukket punkt (ODB)  
 

6. Forslag til arrangement (ODB) [15 min]  
Motivation: Anders 

Det skal hedde “Gratis mad” og det er en pisse fed ide! 

 

Vi holder det (ikke i studiestartsperioden). Det skal hedde FRI MAD. 

Laura og Vedel kigger på det. Obel Hjælper.  

 

7. Kritisk revision og Rusfest (ODB) [20 min]  
Motivation: Frederik Yde 

 

Kritisk revision: 

Kritisk revisor gennemgik revision. 

Der undersøges muligheden for at blive eksponeret på aau student appen. 

 

Der foreslås at sende en mail ud der forklarer rabatkoden og hvordan de bruger den. Evt 

med et link til rusfesten derefter.  

Bestyrelsen deltager i boatrace.  

Der besluttes at benytte 20000 kr ekstra til kunstner til rusfesten. 



 

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

https://drive.google.com/open?id=0B82AHXnY8EojMDNDb0V4QUJ3cTRDRnVYU3ZUeFJo

Q0xick5J   

Aktivitetspuljeansøgning fra “Tutorkorpset” på Medicin med industriel specialisering: 

Puljeansøgningen er godkendt. 1 ølbillet pr person som dukker op. Obel svarer. 

 

https://drive.google.com/open?id=0BwxrUyZVHcoIOWVVLUhQaG55UEk  

Aktivitetspuljeansøgning fra ESS. 

Puljeansøgningen er godkendt. Obel svarer. 

https://drive.google.com/open?id=0BwxrUyZVHcoINTZSTWZwSFE5Q00  

Aktivitetspuljeansøgning fra Tutorkorpset for EIT, ITC og PDP 

Puljeansøgningen er godkendt. De skal huske kvitteringer. Vedel svarer. 

 

 

Eventuelt 
Studiemesse. 

Andreas vil gerne have hjælp 16:00-16:30 tirsdag  d. 12 september.  

 

Mødeevaluering 
Folk skal være bedre til at fatte sig i korthed.  

Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt.  
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