
Møde i Studentersamfundets bestyrelse 
Den 4. Oktober, 2017 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15. 

Ordinære medlemmer: 

Johannes Hellmers, Formand ** 

Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand og Studenterpolitisk ordfører (Gik under 

mødet) 

Lisa Kramme, Kasserer (afbud) 

Katharina Granberg, Organisationsansvarlig 

Nicklas Jørgensen, Studiestartsansvarlig (afbud) 

Mads Thrysøe, Valgansvarlig  

Anders Høgh,   Kommunikationsansvarlig (afbud) 

Christian Obel Pinstrup, Ansvarlig for Lokale studieforeninger 

Peter Fisker, IT-ansvarlig  

Laura Skyum Rasmussen, Eventansvarlig 

Michael Falk Vedel, Ansvarlig for internationale studerende (afbud) 

 

Observatører: 

Jakob Sabber. 

Dagsorden: 

1. Formelt (B) [17.00] 

2. Igangværende opgaver og nyt fra (ODB) [17.05 min] 

3. Præsentation af ny hjemmeside ved EDB-drift (OB) [17.35] 

4. Kommunikationsudvalg og dets adgang til de rette værktøjer [17.55] 

5. Kommunikationsudvalget : Omstrukturering og bespisning(ODB) [18.10] 

6. Pause inklusive mad () [18.30] 

7. Studentersamfundets facebookside  (ODB) [19.15] 

8. Beslutning om gratis mad til Danske Bank den 27 oktober.  (ODB) [19.40 min] 

8. Julefrokost (ODB) [20.15 min] 

9. Puljeansøgninger (ODB) [20.30 min] 

10. Godkendelse af vedtægter fra fiskerne 

Eventuelt 

Mødeevaluering 

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



Uddybende Dagsorden 
1. Formelt (B) [17.00] 

● Valg af ordstyrer og referent 

○ Ordstyrer: Johannes 

○ Referent: Laura 

● Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.) 

○ Punktet “Julefrokost” og “Godkendelse af Fiskenes vedtægter” er tilføjet 

○ “Studentersamfundets facebookside” er udgået 
○ Godkendt 

2. Igangværende opgaver og nyt fra (ODB) [17.05 min] 
Johannes: 
Har været til møde med proRektor og med IDA.  
 
Simon: 
Har haft møde med rektors spindoktor om universitetets nye vedtægter. Været til møde med 
studieintensitet. Været til møde med Fenci og Mads omkring valget. 
Er blevet valgt som spidskandidat til universitetsbestyrelsen til det kommende valg. Har 
deltaget Unirun for s’et. Har afholdt Studenterforum. 
 
Katharina: 
Har været syg og afholdt møde omkring 407. Færdig i BasisBaren. Været til 
caféudvalgsmøde. 
 
Mads: 
Har afholdt Basseralle, som gik godt og der var godt hjælp at hente. Er i gang med valget. 
 
Obel: 
Har været med til hjælperfesten. Har været med til Basseralle. Har afholdt møde med 
robotics, for at snakke studieforening med dem. Er blevet valgt som suppleant kandidat til 
universitetsbestyrelsen til det kommende valg. Har snakket med TAF. Holdt møde med 
Fiskerne. Har haft gang med Psykologi. Har snakket med Idrætsrådets formand. Har 
snakket med sek. om brug af MobilePay. 
 
Peter: 
Har holdt møde med EDB-drift. Der mangler hænder i EDB-drift. Vil prøve at finde frivillige til 
EDB-drift. Vil gerne i gang med at lave en inventarliste over s’et. Vil gerne finde ud af hvad vi 
kan i s’et og prøve at effektivisere s’et, dette skal også kommunikeres ud efterfølgende.  
 
Laura: 
Basseralle, EventFlyer om eventudvalg, logoer til lokale studieforeninger.  
 
Jakob: 



Har været til to møder hos DSF. Der er kommet ny bestyrelse i DSF og de har derfor lavet et 
arbejdsplan. Der er politik konference d. 3.-5. november. 
 
Simon forlader lokalet 

3. Præsentation af ny hjemmeside ved EDB-drift (OB) 
[17.35] 
Motivation: Johannes Kruse Hellmers 
Der vil være en kort gennemgang af den redesignede hjemmeside, hvor bestyrelsen har 
mulighed for at komme med input. Der er ikke nogen bilag til dette, men kommer der det skal 
jeg nok lægge dem i mødemappen 
 
Hjemmesiden bliver vist for bestyrelsen. 
 

4. Kommunikationsudvalg og dets adgang til de rette 
værktøjer [17.55] 
Motivation: Anders Høgh 
Kommunikationsudvalget består af mange aktive og gode frivillige. Det undrer mig dog hvor 
lille en mængde penge der er sat til side til kommunikationsudvalget. Det undrer mig at der 
ikke er mulighed for at investere i enten opkvalificerende kurser, køb af udstyr eller lign. Det 
er noget jeg helt sikkert vil tage med til budgetlægningen når vi kommer dertil. 
 
Dog vil jeg gerne i diskuterer følgende først. I form af at Pernille træder tilbage som 
kommunikationsansvarlig har vi ikke længere en person som “tilfældigvis” har en Adobe 
licens der betales privat. Det vil sige vi ikke har noget at lave grafik i. Man kunne sagtens 
argumentere for at vi kunne hente en crack på nettet i stedet for at betale det, men jeg 
mener faktisk at det ville være mere seriøst at kunne tilbyde  2-3 licenser som kan bruges af 
de aktive i udvalget, så vi kan gøre tingene ordentligt.  
Det er min klare overbevisning at kommunikationsudvalget skal forkæles lidt mere med 
udstyr, værktøjer og software, sådan at de kan lave endnu mere lækkert PR materiale.  
 
Vi snakker om cirka 3-700 kroner om måneden. Jeg kunne forestille mig man kunne finde en 
PR konto et sted til at dække det løbende beløb. 
 
Vi har allerede en Adobe license i studentersamfundet, som lige nu ligger på Niclas’ mail. 
Denne skal der gives adgang til kommunikationsudvalget. EDB-drift vil gerne have adgang til 
licenser.  
 
Beslutning: Vi vil gerne have tre license mails, som disse licenser skal fordeles ud på.  

5. Kommunikationsudvalget : Omstrukturering og 
bespisning(ODB) [18.10] 
Motivation: Anders Høgh 



I forbindelse med mit arbejde på at omstrukturere kommunikationsudvalget så vil jeg gerne 
høre hvad i tænker om dette. 
Arbejde fra cirka 1-2 stykker om eftermiddagen, oprunding kl. 17:30  
Spisning et lidt finere sted, måske vi2 eller andet. Budget omkring 200 per person.  
Jeg vil gerne gøre lidt ekstra for det, især fordi jeg lige har indskrænket komm. udvalget med 
3 færre personer.  
Det er min overbevisning at de laver meget arbejde i komm, men at vi med 
omstruktureringen kan lave ENDNU mere, men på en bedre måde.  
 
Jeg vil gerne at i diskuterer om det er i orden at jeg tager med komm udvalget ud og gør det.  
 
En sidste bemærkning er at jeg synes man bør sammenligne mængden af mennesker i 
forhold til budget, sammenlignet med det samme hos EDB gruppen 
 
Kommunikationsudvalget kan gøre brug af deres frivilligpleje-penge fra deres budget. 

6. Pause inklusive mad () [18.30] 

7. Studentersamfundets facebookside  (ODB) [19.15]  
Motivation: Anders Høgh 
Jeg vil gerne diskutere brugen af Studentersamfundets Facebook side. I den forbindelse vil jeg gerne 
drøfte følgende ting og vende følgende spørgsmål: 
 
- Hvad slags opslag laver vi selv? 
- Hvilke af vores egne ting reklamerer vi for? 
- Har vores grupper lov til at få reklameplads? Hvis ja, fedt. Hvis nej, hvorfor ikke? Er de ikke også en del af 
Studentersamfundet? 
- Er FB siden en reklameside for bestyrelsens egne interesser/arrangementer? Eller må andre dele af S’et 
gerne være med? 
 
- Hvilke eksterne reklamerer vi for? 
- Hvad er kriterierne for et opslag for en ekstern? 
- Er en medlemsfordel, ét opslag på vores FB værd? 
- Reklamerer vi for eksterne hvis vi ikke har noget med dem at gøre? 
- Hvis vi har frivillige som deltager i et arrangement eller en række aktiviteter, berettiger det så et opslag? 
- Bruger vi FB til at lede efter personer, ting eller oplysninger, og er der forskel på om det er til interne eller 
eksterne? 
- Hvad er forskellen på Rådet for sikker Trafiks “Hjelmløs” salgskampagne og AAU’s officielle skitur for 
studerende på AAU? 
 
Jeg håber i vil gøre jer nogle tanker for siden, da det er min holdning at FB siden skal kunne udnyttes (der 
er mange følgere) til at forbedre studiemiljøet, som jo er vores eksistensformål. Det er en af de kanaler vi 
har som kan ramme vores medlemmer meget effektivt, hvis vi målretter vores opslag, og derfor en god 
måde at fremme studiemiljø, vores arrangementer og vores gruppers mm. 
 

8. Beslutning om gratis mad til Danske Bank den 27 
oktober.  (ODB) [19.40 min]  
Motivation: Johannes Kruse Hellmers 



 
Vi holder arrangement med Danske Bank, Hvor jeg gerne vil foreslå at vi bruger nogle penge 
fra medlemspleje, at at servere mad inden arrangementet. Dette er for at hjælpe på 
fremmødet.  
 
Der er kørt en afstemning på Slack, ift. Mad til eventet. Beslutningen er, at medlemmer 
spiser gratis og ikke-medlemmer spiser for 30 kr.  

8. Julefrokost (ODB) [20.15 min] 
Julefrokost eller Julefest? 
Pga. tidligere dårlige erfaringer, skal vi finde ud af om hvordan vi gør det i år. 
 
Snaps servers først efter middagen. Denne fest er for vores frivillige og derfor er det ikke 
muligt at tage en ledsager med. Dette er dog ikke fast besluttet, så kan tages op på et 
senere tidspunkt.  
Datoen for festlighederne er pt. 18. November. 
Tovholder: Obel og Laura 
 

9. Puljeansøgninger (ODB) [20.30 min]  
Motivation: Ansøgning 
 
Ansøgning fra 5. Sem KMB. Ligger som bilag i mødemappen. 
 
Vi vil gerne se et udførlig budget, da vi gerne vil se, hvad der ligger i julefrokosten.  
Peter er tovholder. 
 

10. Godkendelse af vedtægter fra fiskerne 
Fiskerne, en studieforening på Dansk studiet, har indsendt sine vedtægter i forhold til 
ansøgning til indlemmelse i studentersamfundet. Bestyrelsen vurderer vedtægterne.  
Bestyrelsen har godkendt vedtægterne. Fiskerne er hermed indlemmet som en lokal 
studieforening i Studentersamfundet 

Eventuelt 
Vi har Google Ads for 10.000 USD pr. Måned.  
Det ved EDB-drift godt, men det ligger under Kommunikation. Da det er et 
kommunikationsværktøj. EDB vil dog gerne hjælpe Kommunikation med tags, som de kan 
bruge til søgefunktionen. 
 
407 møbler 
Vi vil ikke have 407 møbler ind i konferencelokalet. 
 
Tutor-evaluering 
Hvornår er det? Det har Niclas styr på det. 



 
Brug af Slack 
Bestyrelsen skal bruge kommentarfunktionen på slack, når man skal kommentere på en 
besked og ikke i en ny besked. Der bliver sat en Slack debat på til næste møde. 
 
 

Mødeevaluering 
Godkendelse af referat 

- Godkendt 


