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1. Dagsorden
1. Åbning og konstituering
2. Overrækkelse af legatet til: Årets Frivillige på AAU 2017
3. Hall of Fame 2017
4. Bestyrelsens årsberetning ved Formanden og den Organisationsansvarlige
5. Studenterpolitisk Ordførers årsberetning
6. Studentersamfundets regnskab 2017 ved kasseren
7. Studentersamfundets kritiske revisorers beretning 2017
8. Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudgettet 2018
9. Debat om medlemskab af Danske Studerendes Fællesråd
10. Behandling af DSF kontingent
11. Indkomne forslag
12. Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram 2018
13. Revurdering af målsætninger i Studentersamfundets strategi
14. Vedtægtsændringsforslag
15. Valg til formand for Studentersamfundet
16. Valg til Studenterpolitisk ordfører og næstformand for Studentersamfundet
17. Valg til kasserer for Studentersamfundet
18. Valg til Organisationsansvarlig for Studentersamfundet
19. Valg af menige medlemmer til Studentersamfundets bestyrelse
20. Valg af to kritisk revisorer
21. Afrunding af generalforsamling
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2. Studentersamfundets
vedtægter
Som vedtaget på generalforsamling d. 22/03-2017
Vedtægterne er Studentersamfundets grundlæggende papir. Det er heraf, det fremgår, hvordan
organisationen er sat sammen og hvem, der bestemmer hvad.

Kap. 1 - Navn og formål
§1: Organisationens navn er Studentersamfundet ved Aalborg Universitet.
Stk. 2: Studentersamfundet er stiftet på initiativ af Moderate Studenter ved AUC og Studenterrådet
ved AUC d. 2 marts 1991.
Stk. 3: Studentersamfundet overtager alle forpligtelser fra Studenterrådet ved AUC og Moderate
Studenter ved AUC.
§2: Studentersamfundet er en studenterorganisation, som har til formål gennem faglige, sociale,
studenterpolitiske og lignende aktiviteter at levere et stadigt bedre bidrag til at skabe de bedst
mulige rammer for alle studerende og Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet.
Stk. 2: Studentersamfundet er uafhængigt af partipolitiske og fagpolitiske interesser og udtaler sig
udelukkende om emner, der vedrører studenterpolitik og om forhold, der vedrører de studerendes
studieliv.
Stk. 3: Studentersamfundet skal gennem støtte og samarbejde tilbyde sig som paraplyorganisation
for alle åbne studenterorganisationer på Aalborg Universitet, såfremt disse ikke er i strid med
Studentersamfundets principper for samarbejdspartnere.

Kap. 2 - Medlemmer
§3 Alle, der er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet, kan
optages som medlemmer.
Stk. 2: Der findes to medlemskaber af Studentersamfundet: et ordinært medlemskab og et
ekstraordinært medlemskab. Et ekstraordinært medlemskab kan erhverves, såfremt man studerer
maksimum 4 semestre på Aalborg Universitet, eller er studerende på Campus Esbjerg. Prisen for et
ordinært medlemskab er 250 kr. og prisen for et ekstraordinært medlemskab er 150 kr.
§4: Medlemmer, der ikke længere er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende ved Aalborg
Universitet, udmeldes. Alle medlemmer kan uden yderligere varsel udmelde sig af
Studentersamfundet. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
§5: Medlemskab af Studentersamfundet medfører ikke yderligere forpligtelser for hverken
medlemmet eller Studentersamfundet end anført i vedtægterne. Medlemmer er ikke bundet af
Studentersamfundets generelle holdninger og kan derfor til hver en tid ytre deres holdninger i eget
navn.
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Kap. 3 – Samarbejdspartnere
§6: Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med parter, der anvender vold
og/eller diskrimination eller billiger disse.

Kap. 4 - Generalforsamlingen
§7: Generalforsamlingen er Studentersamfundets øverste myndighed.
§8: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer, tidligere medlemmer, samt
studerende og ansatte ved Aalborg Universitet møderet og taleret. Kun medlemmer af
Studentersamfundet har stemmeret og er valgbare. Ved valg til kritisk revisor er studerende, PhD.
studerende og ansatte ved Aalborg Universitet valgbare.
§9: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §32-34.
Stk. 2: Hvis posten som Formand eller Studenterpolitisk Ordfører er på valg, skal kandidater til disse
have indsendt et skriftligt opstillingsgrundlag før generalforsamlingen åbnes. Disse omdeles til
generalforsamlingens deltagere.
Stk. 3: Valg til medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse foretages i følgende rækkefølge: Valg
til Formand, valg til Næstformand, valg til Kasserer, valg til Organisationsansvarlig og valg til menige
medlemmer.
Stk. 4: Såfremt posterne til Formand, Næstformand, Kasserer og Organisationsansvarlig er på valg, og
generalforsamlingen ikke er i stand til at vælge disse, indkalder Studentersamfundets bestyrelse til
en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 5: Ingen person valgt på generalforsamlingen kan forblive på sin post, efter generalforsamlingen
eller et medlemsmøde har udtrykt mistillid til vedkommende.
§10: Studentersamfundets bestyrelse skal på Studentersamfundets hjemmeside inden for 3 uger
efter generalforsamlingens afslutning offentliggøre Studentersamfundets vedtagne vedtægter og
retningslinjer for grupper samt referatet af generalforsamlingen.
Stk. 2: Alle dokumenter fra generalforsamlingen skal forblive offentligt tilgængelige på
Studentersamfundets hjemmeside.
§11: Generalforsamlingen skal optages på lyd, så tvivlsspørgsmål omkring referatet af
generalforsamlingen kan opklares.
§12: Den ordinære generalforsamling afholdes i Aalborg i marts eller april måned.
Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal
ske med mindst én måneds varsel ved annoncering i relevante medier og/eller e-mail tilsendt alle
medlemmer af Studentersamfundet.
Stk. 3: Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
• Åbning og konstituering
• Bestyrelsens årsberetning
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• Studenterpolitisk ordførers årsberetning
• Studentersamfundets årsregnskab
• Kritiske revisorers årsberetning
• Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år
• Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram
• Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget
• Indkomne forslag
• Valg af Formand for Studentersamfundet
• Valg til Næstformand for Studentersamfundet
• Valg til Kasserer for Studentersamfundet
• Valg til Organisationsansvarlig for Studentersamfundet
• Valg af menige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse
• Valg af to kritiske revisorer
Stk. 4: Forslag til visionspapirer, arbejdsprogram, budget, ændring af nuværende vedtægter og
ændring af retningslinjer for grupper samt øvrige forslag skal være Studentersamfundets bestyrelse i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5: Studentersamfundets bestyrelse skal gøre, generalforsamlingsmappen tilgængelig på
Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Generalforsamlingsmappen skal som minimum indeholde bestyrelsens årsberetning,
Studenterpolitisk årsberetning, kritiske revisorers årsberetning, forslag til visionspapirer, forslag til
arbejdsprogram og indkomne forslag. Regnskabet og forslag til budget skal ligeledes være
tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Alle dokumenter til behandling på generalforsamlingen skal foreligge på print ved
generalforsamlingens begyndelse.
Stk. 6. Strategien for Studentersamfundet fastlægges hvert tredje år. I strategien findes en vision og
mission for organisationen, samt et antal målsætninger, der beskriver hvordan førnævnte vision og
mission opnås. Målsætningerne skal til den årlige generalforsamling revurderes, således at strategien
er tidssvarende i forhold til den udvikling som organisationen gennemgår.
§13: En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis dette begæres med beslutningstema af
mindst 100 medlemmer, et medlemsmøde eller Studentersamfundets bestyrelse. Afholdelsen skal
finde sted i Aalborg senest 3 uger efter begæringen.
Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal
ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i relevante medier og/eller e-mail tilsendt alle
Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske herom.
Stk. 3: Forslag til ændring af nærværende vedtægter eller retningslinjer for grupper samt øvrige
forslag skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stk. 4: Studentersamfundets bestyrelse skal gøre indkomne forslag tilgængelige på
Studentersamfundets hjemmeside senest 5 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
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Kap. 5 - Medlemsmødet
§14: Medlemsmødet er Studentersamfundets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
§15: Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 20 medlemmer, Studenterforum,
en gruppe under Studentersamfundet eller Studentersamfundets bestyrelse. Afholdelsen skal finde
sted i Aalborg senest 3 uger efter begæringen.
Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal
ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i relevante medier og/eller e-mail tilsendt alle
Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske herom.
§16: Til medlemsmødet har alle Studentersamfundets medlemmer, ansatte og tidligere
medlemmer samt Aalborg Universitets studerende og ansatte møderet og taleret. Kun
Studentersamfundets medlemmer har stemmeret.
§17: Medlemsmødet kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager.
Medlemsmødet kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere
bestemte områder, som fastlægges af medlemsmødet. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har
tilbagemeldingspligt over for medlemsmødet.
§18: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §32-34.

Kap. 6 - Daglig ledelse
§ 19: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse, som
har til opgave at:
● Følge Studentersamfundets interne og eksterne aktiviteter
● Sikre koordineringen og udvekslingen af information mellem Studentersamfundets organer
og repræsentanter.
● Varetage Studentersamfundets økonomi (herunder budgetrevision og bevillinger).
sikre, at kassereren sætter sig ind i Studentersamfundets regnskabssystemer og kvartalsvist
gennemgår regnskabet med bestyrelsen.
● Sikre varetagelsen af Studentersamfundets administration.
● Sikre drift samt udviklingen af rammerne for at bedrive studenterpolitik på AAU.
● Styrke den almene studerendes forhold til Studentersamfundet som studenterpolitisk
organisation.
● Sikre afholdelsen af faste aktiviteter (herunder generalforsamlinger, medlemsmøder og
møder i Studenterforum)
Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle
konkrete sager. Bestyrelsen kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for
nærmere bestemte områder. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for
bestyrelsen.
§20: Studentersamfundets bestyrelse består af en Formand, en Næstformand (fungerende som
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Studenterpolitisk Ordfører), en Kasserer, en Organisationsansvarlig, en Studiestartsansvarlig, en
Valgansvarlig, en Kommunikationsansvarlig, en IT-ansvarlig, en Eventansvarlig, en Ansvarlig for
eksterne samarbejdspartnere, en Ansvarlig for fakultetsråd og lokale studieforeninger og en Ansvarlig
for internationale studerende.
Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse vælges på en generalforsamling for perioden indtil den
næste ordinære generalforsamling.
Stk. 3: Studentersamfundets bestyrelses medlemmer må gerne være kontaktperson for eller
repræsentere grupper, som de selv er aktivister i. I ethvert henseende, hvor der træffes beslutninger
vedrørende en gruppe, erklæres bestyrelsesmedlemmer, der er aktivister i den pågældende gruppe,
for inhabile.
Stk. 4: I tilfælde af at Studentersamfundets bestyrelse udtrykker mistillid til et medlem af
bestyrelsen, kan vedkommende ikke forblive på sin post.
Stk. 5: I tilfælde af at der udtrykkes mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, eller denne samlet
trækker sig, vælges en ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling.

§21: Til bestyrelsesmøder deltager repræsentanter fra Studentersamfundets administration, såfremt
det er nødvendigt. Alle grupper og udvalg under Studentersamfundet har mulighed for at have en
observatør med til bestyrelsesmøder. Udelukkende bestyrelsesmedlemmer valgt ved
Studentersamfundets generalforsamling har stemmeret
§22: I tilfælde af, at formands-, næstformands-, kassererposten eller posten som
organisationsansvarlig står ubesat, udpeger Studentersamfundets bestyrelse en fungerende
Formand, Næstformand, Kasserer eller Organisationsansvarlig. Studentersamfundets bestyrelse skal
snarest muligt foranledige, at en ny Formand, Næstformand, Kasserer eller Organisationsansvarlig
vælges. Den fungerende Formand, Næstformand, Kasserer og Organisationsansvarlig er kun
stemmebærende medlemmer af bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen. I den periode
formandsposten står ubesat tiltræder Næstformanden som fungerende Formand, indtil en anden er
valgt ved en generalforsamling.
Stk.2: I tilfælde af, at formands-, næstformands- kasserer eller Organisationsansvarligposten står
ubesat, kan disse kun indsuppleres på en generalforsamling.
Stk.3: I tilfælde af, at menige bestyrelsesposter står ubesat, kan disse indsuppleres på et
medlemsmøde, hvor afstemninger og personvalg foregår i henhold til §§37-38.

Kap. 7 – Studenterforum
§23: Studenterforum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage politisk stilling til
studenterpolitiske emner af enhver art. Studenterforum er underlagt Studentersamfundets formål og
vedtægter.
§24: Alle studerende ved Aalborg Universitet har møderet, taleret og stemmeret.
§25: Studenterforum kan nedsætte udvalg til at behandle konkrete politiske sager og har
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tilbagemeldingspligt over for Studenterforum .
§26: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §32 og §34
§27: Studenterforum udpeger Studentersamfundets repræsentant til DSF’s Landsforum

Kap. 8 – Øvrige grupper
§28: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af grupper med egne vedtægter og/eller kommissorium.
Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer for grupper. Grupperne
konstituerer sig selv.
§29: Én type af øvrige grupper er fakultetsrådene, som har til formål at facilitere tværfaglig
studenterpolitik, især med henblik på at støtte de indvalgte og lokale studieforeninger på fakultetet.
Yderligere har fakultetsrådene til formål at repræsentere de studerende på fakultetet, hvad angår
tværfaglige studenterpolitiske problemstillinger, som ikke hører under de lokale studieforeninger
eller studienævn.
Stk. 2: Der kan maksimalt være ét fakultetsråd pr. fakultet ved Aalborg Universitet.

Kap. 9 - Repræsentation af foreningen
§30: Studenterforum udpeger/indstiller Studentersamfundets repræsentanter til interne og eksterne
udvalg, hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe. Studentersamfundet forventer, at
mandater som bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og
Studentersamfundet orienteret om arbejdet og om vigtige dagsordenspunkter samt repræsenterer
den på Studenterforums vedtaget politik på området.
§31: Studentersamfundet forventer, at mandater, som er valgt på organisationens lister, eller som
bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og Studentersamfundet orienteret
om arbejdet og vigtige dagsordenspunkter. Det forventes desuden, at valgte tager del i de faglige
diskussioner på faget og i Studentersamfundet og derved søger at nå frem til en fælles stillingtagen til
væsentlige sager.

Kap. 10 - Afstemninger og personvalg
§32: Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt.
§33: Afstemninger om vedtagelse af forslag foretages ved håndsoprækning. Såfremt minimum én
tilstedeværende stemmeberettiget ytrer ønske om en anonym afstemning, kan afstemningen dog
foretages skriftligt og hemmeligt.
Stk. 2: For vedtagelse af forslag kræves almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er anført i
vedtægterne.
Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er
stemmelighed, bortfalder forslaget.
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§34: Personvalg foretages skriftligt og hemmeligt. For så vidt der er tale om valg til en post, der ikke
er på valg til generalforsamlingen, og ingen stemmeberettigede har indvendinger herimod, kan valget
dog foretages ved håndsoprækning.
Stk. 2: Såfremt antallet af opstillede overstiger antallet af poster, der er på valg, afholdes der
individuelle tillidsvalg, hvor der stemmes for eller imod de enkelte opstillede. En opstillet skal have
flere stemmer for end imod for at blive valgt.
Stk. 3: Såfremt alle menige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse er på valg, og antallet af
opstillede overstiger antallet af poster, der er på valg, stemmes der efter pointvalgsmetoden ved valg
til disse. Hver stemmeberettiget kan således stemme på op til 8 personer i prioriteret rækkefølge,
hvor førsteprioriteten får 8 point, andenprioriteten får 7 point etc. De 8 personer der får flest point,
vælges til posterne.
Stk. 4: Såfremt antallet af opstillede ved øvrige personvalg overstiger antallet af poster, der er på
valg, har hver stemmeberettiget én stemme pr. post ved valg til disse. Opstillede indvælges efter
antallet af modtagne stemmer. Hvis kun én post er på valg, foretages der dog omvalg mellem de
opstillede, der ikke har fået færrest stemmer, indtil én opstillet har fået over halvdelen af de afgivne
stemmer.
Stk. 5: I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de berørte opstillede. I tilfælde af
stemmelighed mellem alle opstillede, der er på valg, foretages lodtrækning.

Kap. 11 - Økonomi
§35: Studentersamfundets regnskabsår følger kalenderåret.
§36: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne revisor og de to kritiske revisorer
reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år.
Stk. 2: Generalforsamlingen godkender lønniveau for Studentersamfundets Formand, Næstformand
(Studenterpolitiske Ordfører), Kasserer og Organisationsansvarlige såfremt det ønskes ændret i
forhold til det gældende niveau.
§37: Studentersamfundets bestyrelse er ansvarlig for regnskabsførelsen og budgetplanlægningen.
§38: Ansættelsesforhold skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse.
§39: Studentersamfundets bestyrelse, Studenterforum, fakultetsrådene og evt. andre af
Studentersamfundets grupper gives på budgettet hver en bevilling, som disse administrerer
selvstændigt. Internt i hver gruppe vælges en økonomiansvarlig, som er ansvarlig for bevillingen over
for Studentersamfundets bestyrelse.
§40: Medlemmerne hæfter kun med deres indbetalte kontingent.
§41: Studentersamfundet hæfter kun med sin egen formue.
§42: Lån for Studentersamfundet kan kun optages af Formanden med Studentersamfundets
Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet
Fibigerstræde 15
DK-9220 Aalborg Ø
www.studentersamfundet.dk

Telefon:
+45 9940 8013
Fax:
+45 9815 9494
info@studentersamfundet.aau.dk

11 a
 f 81

Generalforsamling 2018
+45 9940 8016
bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk

bestyrelses accept.
§43: Sekretariatslederen har til enhver tid tegningsret ved foreningen i samråd med Formanden og
Kassereren, så længe der ikke er tale om gældsætning af foreningen. Aftaler indgået mellem
sekretariatslederen og Formanden og Kassereren, skal skriftlig dokumenteres.
Stk. 2: Sekretariatslederen har tegningsret uden samråd for aftaler omhandlende NETS, PBS eller
Netbank.
§44: Aktiviteter som budgetteres til et underskud større end 25.000 kr må kun påbegyndes
økonomisk, såfremt budgettet for aktiviteten er godkendt på et medlemsmøde eller en
generalforsamling. En sådanne aktivitet der ønskes påbegyndt mellem regnskabsårets start og den
ordinære generalforsamling, skal således godkendes af en ekstraordinær generalforsamling.
Lønninger af sædvanlig karakter er undtaget fra denne vedtægt.

Kap. 12 - Vedtægtsændringer
§45: Disse vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal der være
2/3 flertal blandt de afgivne stemmer for en vedtægtsændring, og mindst halvdelen af de fremmødte
stemmeberettigede skal have stemt for ændringen. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne
stemmer.
Stk. 2: Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
§46: Studentersamfundet kan kun nedlægges med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes
stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum.
Stk. 2. Organisationens egenkapital skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med
organisationens fastsatte formål eller til andre almennyttige formål på Aalborg Universitet
Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
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3. Retningslinjer for grupper
1 - Formål og retsgrundlag
1.1 Nærværende retningslinjer for grupper er vedtaget af Studentersamfundets generalforsamling
marts 2016 med henblik på at klarlægge retningslinjerne for de enkelte gruppers arbejde i relation til
resten af Studentersamfundet, samt fastlægge omfanget af gruppernes selvbestemmelse.
1.2 Disse retningslinjer er underlagt Studentersamfundets vedtægter. Retningslinjerne kan kun
ændres af Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde. Studentersamfundets
bestyrelse kan dog ændre listen i 2 og 6.2 og har ligeledes beføjelse til at godkende nye grupper i
Studentersamfundet.
1.3 Studentersamfundets bestyrelse skal mindst en gang årligt orientere grupperne om disse
retningslinjer.

2 - Omfattede grupper
Følgende grupper er en del af Studentersamfundet og således underlagt nærværende retningslinjer:
2.1 Vedtægtsbestemte grupper:
2.1.1 Fakultetsrådet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (FakSund)
2.2 Lokale Studieforeninger:
2.2.1 De Studerendes Råd – Studentersamfundet Esbjerg (Studentersamfundet Esbjerg)
2.2.2 Fællesrådet for Psykologi
2.2.3 Kursusgruppen på AAU (For psykologistuderende)
2.2.4 Medicinerrådet
2.2.5 MedIS-Rådet
2.2.6 Idrætsrådet
2.2.7 ST-rådet
2.2.8 Fiskerne
2.2.9 Electronic Systems Students
2.3 Serviceorganer:
2.3.1 Lyd og lys-gruppen
2.3.2 Agenda
2.4 Caféer o.l.:
2.4.1 Barbaren
2.4.2 BasisBaren
2.4.5 Mærkbar
2.4.6 DE-klubben
2.4.7 Aalbar
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2.4.8 Bajers Bar
2.5 Øvrige grupper:
2.5.1 BEST
2.5.2 Festudvalget
2.5.3 AAULAN
2.5.4 StudieBiffen
2.5.5 UniRun
2.5.6 Organisational Management and Structuring of Resources and Groups
2.6 Driftsgrupper
2.6.1 Erhvervsgruppen
Studentersamfundet kan desuden efter nærmere aftale servicere øvrige grupper og foreninger, uden
at disse dog er en del af Studentersamfundet.

3 - Gruppernes generelle suverænitet
3.1 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne fastlægger i størst muligt
omfang selv procedurer og retningslinjer for deres drift. De enkelte grupper har bemyndigelse til
inden for rammerne af Studentersamfundets vedtægter, nærværende retningslinjer og egne
vedtægter/forretningsorden, at gennemføre aktiviteter i henhold til gruppens formål.
3.2 Grupperne er underlagt beslutninger truffet af Studentersamfundets generalforsamling.
3.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne kan i en forretningsorden fastsætte
nærmere regler for gruppens aktiviteter. Gruppernes forretningsorden er underlagt
Studentersamfundets vedtægter og nærværende retningslinjer.
3.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne fastsætter i vedtægter eller
kommissorium retningslinjerne for gruppens arbejde. Vedtægter/kommissorium samt ændringer heri
skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse og er underlagt Studentersamfundets vedtægter
og nærværende retningslinjer. Vedtægter/kommissorium kan følges midlertidigt med forudsætning
om godkendelse af Studentersamfundets bestyrelse.
3.5 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3: I hvor høj grad grupperne skal servicere andre dele af
Studentersamfundet fastsættes i kommissoriet.
3.6 Grupperne kan med henblik på varetagelsen af egen drift repræsentere sig selv (og dermed
Studentersamfundet) udadtil under ansvar for Studentersamfundets generalforsamling og
bestyrelse. Studentersamfundets bestyrelse holdes orienteret om henvendelser til eksterne parter
for så vidt disse ikke er af sædvanlig karakter. Studentersamfundets bestyrelse kan i særlige tilfælde,
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af hensyn til Studentersamfundets generelle virke og samarbejde med eksterne parter, tilbagetrække
henvendelser foretaget af en gruppe.
3.7 Grupper kan uden særlig bemyndigelse fra Studentersamfundets generalforsamling eller
bestyrelse ikke udtale sig på vegne af Studentersamfundet. Aftaler indgået af Studentersamfundet på
vegne af flere grupper, eller som på anden vis har indflydelse på mere end én gruppes aktiviteter,
forhandles og genforhandles af person(er) udpeget af Studentersamfundets bestyrelse.
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3.8 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Den enkelte gruppe er øverst besluttende
myndighed i sager, der kun vedrører den enkelte gruppes område. Den enkelte gruppe kan frit i eget
navn fremføre holdninger, uanset om disse eventuelt ikke måtte stemme overens med
Studentersamfundets generelle overbevisning. Nærværende bestemmelse gælder uanset eventuelle
indskrænkninger i afsnit 3.7.
3.9 Studentersamfundet og dets grupper skal altid bestræbe sig på at tilbyde gunstige forhold
og/eller købsbetingelser ved dettes aktiviteter.
3.10 Det kræves at grupper under Studentersamfundet anvender Studentersamfundets logo på
plakater, uddelings materialer og andet PR-materiale, ellers anses aktiviteten som værende ekstern.

4 - Medlemskab
4.1 Det anbefales, men er ikke påkrævet, at aktive i grupperne er medlem af Studentersamfundet.
4.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1 og 2.2: Grupperne er demokratisk organiseret og åbne for
alle interesserede indenfor gruppens område.
4.3 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne er demokratisk organiseret og åbne
for alle interesserede.
4.4 Gælder kun for grupper anført i 2.2, 2.4 og 2.5: Grupper kan have egne kontingentpålagte
medlemskaber.. Studentersamfundets bestyrelse skal i givet fald orienteres om kontingentets
størrelse og eventuelle ændringer heri.

4.5 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5: Grupperne definerer i deres
vedtægter/kommissorium en nærmere afgrænset kreds af mennesker, der er valgbare og har
stemmeret til ændringer i vedtægter/kommissorium, sammensætning mv.. Denne kreds kan være
afhængig af området, der er til afstemning / på valg.

5 - Kontakt mellem gruppen og Studentersamfundets
bestyrelse og administration
5.1 Gruppen udpeger blandt sine aktivister følgende to kontaktpersoner. Der kan være
personsammenfald mellem de to. Studentersamfundets bestyrelse orienteres ved udpegning af nye
kontaktpersoner.
5.1.1 Én person, der fungerer som kontaktperson til Studentersamfundets bestyrelse og
sekretariat i sager af politisk og praktisk art.
5.1.2 Én person med ansvar for og overblik over gruppens økonomi iht. §58 i Studentersamfundets
vedtægter
5.2 I henhold til vedtægternes §20 kan en gruppe desuden sende en observatør til
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Studentersamfundets bestyrelsesmøder. Skulle en sådan observatør ønske det, tilsendes han/hun pr.
mail alle mødeindkaldelser, referater samt øvrige underretninger om mødedatoer og steder så snart
de forekommer.
5.3 Studentersamfundets bestyrelse udpeger for hver gruppe et bestyrelsesmedlem eller en af
bestyrelsen udpeget fast observatør, der fungerer som kontaktperson til gruppen. Gruppen
orienteres ved udpegning af ny kontaktperson.
5.4 Studentersamfundets bestyrelse inviteres af gruppen til at deltage som gæst på gruppens
generalforsamling eller anden tilsvarende øverst besluttende myndighed, såfremt en sådan haves.
Bestyrelsens kontaktperson til gruppen jvf. afsnit 5.3 skal derfor i god tid orienteres om tid og sted
for gruppens generalforsamling eller tilsvarende.
5.5 Såvel gruppen som Studentersamfundets bestyrelse skal gennem jævnlig kontakt forsøge at
holde hinanden opdateret. Dette gældende for aktiviteter, initiativer og status for dels gruppen og
dels den øvrige del af Studentersamfundet.
5.5.1 Ud over den løbende orientering bør dette finde sted mindst en gang årligt i form af et møde
mellem repræsentanter fra hhv. gruppen og Studentersamfundets bestyrelse.
5.5.2 Studentersamfundets bestyrelse skal orienteres ved ændret sammensætning af gruppens
bestyrelse eller evt. tilsvarende daglig ledelse.

6 - Aflønning
6.1 Aktive i Studentersamfundet er frivillige og ulønnede. Afvigelser herfra kan dog ske efter aftale
med Studentersamfundets bestyrelse. Aktivistpleje, i rimeligt omfang, opfattes ikke som aflønning, så
længe ydelserne forbruges i social sammenhæng indenfor gruppens rammer. Det betragtes som
aflønning, hvis aktivister til personligt brug tildeles effekter af (potentiel) værdi for
gruppen/Studentersamfundet.
6.2 Studentersamfundets bestyrelse har på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende dokument
godkendt oprettelsen af følgende lønnede stillinger:
● Studentersamfundets formand
● Studentersamfundets Næstformand og Studenterpolitiske ordfører
● Studentersamfundets Kasserer
● Studentersamfundets Organisationsansvarlig
● Tre sekretærer
● En studiemedhjælper til administrativt arbejde
● Studentersamfundets erhvervschef
● Erhvervskonsulenter i Erhvervsgruppen
● Valg koordinator
● Redaktør og layouter på Agenda
● Redaktør, layouter og oversætter på rushåndbogen
● Erhvervskonsulenter i Erhvervsgruppen
● Distributører
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6.3 Ansættelser foretages af Studentersamfundets bestyrelse.
6.4 Studentersamfundets formand er direkte eller gennem andre ansatte arbejdsgiver for de ansatte.
6.5 Ansatte i Studentersamfundet kan ikke sidde i Studentersamfundets bestyrelse. Dette gælder
ikke for Formanden, Næstformanden (samt studenterpolitisk ordfører), Organisationsansvarlig og
Kasseren.

7 - Økonomi
7.1 Gruppernes økonomi er en del af Studentersamfundets økonomi.
7.2 Alle former for inventar, varelager, likvider eller andre aktiver tilhører Studentersamfundet, men
er evt. stillet til rådighed for en eller flere konkrete grupper.
7.2.1 Grupper kan indenfor egen budgetramme anskaffe aktiver, der stilles til gruppens rådighed.
7.2.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4, 2.5 : Rådigheden over aktiver anskaffet
for egen budgetramme eller tildelt gruppen som direkte gave fra ekstern part kan ikke indskrænkes
uden gruppens accept.
7.2.3 En gruppe kan have aktiver stillet til rådighed af ekstern part (studienævn, institut, faglig
organisation e.l.). Ejendomsretten over disse midler kan ikke uden accept fra pågældende eksterne
part overdrages til Studentersamfundet. Rådigheden over disse midler kan ikke indskrænkes uden
gruppens accept.
7.3 Da Studentersamfundet er og udadtil betragtes som en samlet organisation, skal alle ansøgninger
til eksterne fonde eller puljer godkendes af bestyrelsen eller en af bestyrelsen dertil bemyndiget
person med henblik på en koordinering af ansøgningerne.
7.4 For alle grupper nævnt i pkt. 2.1-2.6 må der maksimalt akkumuleres en egenkapital på 80.000
kroner, dog med undtagelse af Festudvalget, der må have en egenkapital på 175.000 kroner.
Egenkapitalen opgøres ved årets afslutning 31/12, og den overstigende egenkapital overføres til
udviklingspuljen for det efterfølgende år.

8 - Økonomistyring
8.1 Gruppernes regnskab er en del af Studentersamfundets regnskab.
8.2 De enkelte grupper kan af Studentersamfundets generalforsamling, i Studentersamfundets
budget, tildeles en budgetramme. Ønsker en gruppe at afholde flere udgifter (netto) end angivet i
budgetrammen, skal dette godkendes forudgående ved en budgetændring. Ingen grupper har eller
kan have et forudgående krav på en mindste bevilling eller en budgetramme.
8.2.1 Grupperne indstiller til Studentersamfundets bestyrelse et uddybet forslag til budgetramme i
forbindelse med bestyrelsens udarbejdelse af forslag til budget for Studentersamfundet.
8.2.2 Det er op til den enkelte gruppe at sikre, at budgetrammen overholdes. Den i afsnit 5.1.2
nævnte økonomiske kontaktperson skal holde gruppen orienteret om dens økonomiske situation.
Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet
Fibigerstræde 15
DK-9220 Aalborg Ø
www.studentersamfundet.dk

Telefon:
+45 9940 8013
Fax:
+45 9815 9494
info@studentersamfundet.aau.dk

18 a
 f 81

Generalforsamling 2018
+45 9940 8016
bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk

8.2.3 Studentersamfundets bestyrelse kan ved gentagen eller større overskridelse af gruppens
budgetramme afvise refusion af bilag og betalinger af regninger, annullere indgåede aftaler samt
ophæve den i afsnit 3.1 og 3.6 nævnte bemyndigelse. I særligt hastende tilfælde kan beslutning
herom træffes af Studentersamfundets formand. Beslutning herom truffet af Studentersamfundets
formand gælder frem til førstkommende bestyrelsesmøde. Beslutning herom sker for så vidt muligt
efter kontakt til de i afsnit 5.1 nævnte kontaktpersoner, men kan ske uden yderligere varsel.
8.2.4 Afsnit 8.2.3 finder tilsvarende anvendelse ved gentagen eller alvorlig overskridelse af
bestemmelserne i afsnit 8.6, 8.7 eller 8.9.
8.3 Grupperne orienterer mindst en gang årligt Studentersamfundets bestyrelse om sin aktuelle
økonomi samt planer og ønsker for sin fremtidige økonomi.
8.4 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.4 og 2.5: Grupperne skal som udgangspunkt på længere sigt
økonomisk set fungere som nulløsninger. Med henblik på dette opgør Studentersamfundets
sekretariat mindst en gang årligt (i forbindelse med regnskabsafslutning) det gennem tiderne
akkumulerede over/underskud. Som økonomisk nulløsning forstås, at gruppens akkumulerede
over/underskud ligger tæt på summen af de af Studentersamfundets aktiver, der er stillet til
gruppens rådighed jvf. afsnit 7.2. Gruppen fremlægger ifm. orienteringen omtalt i afsnit 8.3 sine
planer for på længere sigt at kunne fremstå som en nulløsning.
8.5 Aftaler, der i større omfang kan risikere at skade Studentersamfundets likviditet, kan ikke indgås
uden forudgående godkendelse af Studentersamfundets bestyrelse eller et hertil bemyndiget
bestyrelsesmedlem.
8.6 Alle gruppers udgifter og indtægter skal bogføres i Studentersamfundets regnskab.
Dokumentation for alle gruppers udgifter og indtægter skal derfor afleveres på Studentersamfundets
sekretariat i henhold til Studentersamfundets retningslinjer for udlæg. Studentersamfundets
bestyrelse kan fastsætte retningslinjer for opgørelse af et arrangement og afregning af omsætningen.
8.7 Refusion af penge, der er lagt ud til indkøb til en gruppe i Studentersamfundet, kan kun ske til
personer der er bemyndiget hertil. Det er som udgangspunkt den i afsnit 5.1.2. benævnte person.
Navngivne personer kan få en stående eller ”ad hoc” fuldmagt, der kan gives af den
økonomiansvarlige ved at informere sekretariatet herom.
8.8 Gruppen indberetter straks efter regnskabsårets afslutning mængden af de ved regnskabsårets
afslutning til rådighed havende aktiver jf. afsnit 7.2. Grupperne anført i afsnit 2.4 indberetter
desuden kvartalsvist – Festudvalget (afsnit 2.5.2) dog kun efter de enkelte arrangementer.
8.9 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.6: Gruppens overskud skal tildeles formål til fremme af
aktiviteter og udvikling af Studentersamfundet, f.eks. aktivitetspuljen og udviklingspuljen.
Prioriteringen af denne fordeling foretages af Studentersamfundets bestyrelse.
8.10 Udviklingspuljen samt aktivitetspuljen bliver administreret af Studentersamfundets bestyrelse.
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8.11 Sekretariatslederen udarbejder sammen med Studentersamfundets kasserer et forslag til
budgettet for det efterfølgende regnskabsår, baseret på indeværende og forrige års regnskab med
mere, som sendes ud til grupperne i november. Grupperne har herefter tre uger til at godkende
budgettet. Såfremt grupperne ikke har gjort indsigelser betragtes budgettet som godkendt - dog skal
grupperne senest en uge efter modtagelse have bekræftet, at de har modtaget forslaget. Har en
sådan bekræftelse ikke fundet sted, er det Studentersamfundets kasserers opgave at tage kontakte
til de pågældende grupper. Grupperne kan i de tre uger de har til godkendelse stille spørgsmål til
både Studentersamfundets kasserer og sekretariatsleder samt ligeledes ønske om at afholde et
møde. Sekretariatslederen og Studentersamfundets kasserer har til enhver tid retten til at indkalde til
møde med grupperne, hvis de vurderer det nødvendigt.
8.11.1 Grupperne har efter endt regnskabsår mulighed for at revidere deres budget for det
kommende år.

9 - Afvikling
9.1 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.1: Studentersamfundets generalforsamling kan ved en
vedtægtsændring beslutte gruppen afviklet som gruppe i Studentersamfundet.
9.2 Gælder kun grupper anført i afsnit 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5:
9.2.1 Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan efter indstilling fra gruppen
beslutte gruppen afviklet som gruppe i Studentersamfundet. Indstillingen skal ske fra gruppens
øverst besluttende myndighed i henhold til gruppens vedtægter/kommissorium.
9.2.2 Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan ved længerevarende
inaktivitet i en gruppe eller forgæves forsøg på kontakt til gruppen over en længere periode beslutte
gruppen afviklet.
9.2.3 Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan beslutte en gruppe afviklet
som en gruppe i Studentersamfundet, såfremt denne på særligt grov vis har modarbejdet
Studentersamfundets generelle virke og/eller samarbejde med eksterne parter.
9.3 Ved afvikling kan ikke opbrugt budgetramme og evt. akkumuleret overskud som udgangspunkt
ikke bringes til udbetaling. Studentersamfundets generalforsamling eller medlemsmøde kan dog
godkende, at ikke opbrugt budgetramme og/eller evt. akkumuleret overskud bruges i henhold til
gruppens formål. Generalforsamlingen/medlemsmødet træffer bestemmelse om de nærmere
detaljer i forbindelse hermed og kan ved afviklingen træffe beslutning om, at gruppens
akkumulerede overskud ikke tilfalder Studentersamfundet.
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4. Bestyrelsens

Årsberetning 17/18

Herunder følger årsberetningen for Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet for bestyrelsesåret
2017/2018, der har løbet fra ultimo marts 2017 til ultimo marts 2018. Denne tjener som oplysning til
foreningens medlemmer og øvrige studerende på Aalborg Universitet.

Indledning
Bestyrelsen har i den seneste periode bestået af følgende medlemmer:
●

Johannes Kruse Hellmers, formand

●

Simon Mæng Tjørnehøj, næstformand og studenterpolitisk ordfører

●

Lisa Kramme, kasserer

●

Anna Katharina Granberg Mortensen, organisationsansvarlig

●

Christian Obel Pinstrup, bestyrelsesmedlem

●

Anders Høgh Hansen, bestyrelsesmedlem

●

Mads Thrysøe Christensen, bestyrelsesmedlem

●

Niclas Jørgensen, bestyrelsesmedlem

●

Laura Skyum Rasmussen, bestyrelsesmedlem (indtrådt d. 11. maj 2017)

●

Michael Falk Vedel, bestyrelsesmedlem (indtrådt d. 11. maj 2017)

●

Peter Kjær Fisker (indtrådt d. 27. september 2017)

●

Pernille Aagaard Madsen (udtrådt d. 27. september 2017)

●

Jacob Poulsen (udtrådt d. 27 Marts 2017)

Der har været afholdt ordinære bestyrelsesmøder hver anden onsdag, dog med undtagelse af juli og
januar. I det herpå følgende fremhæves de elementer, problemstillinger og beslutninger i det
forgangne år, der har været væsentligst for foreningens virke og drift.

Arbejdsprogram 2017/2018
Ved generalforsamlingen 2017 blev der vedtaget et arbejdsprogram for perioden med disse
overskrifter:
Specifikke arbejdsområder:
1. Større fokus på frivillige
Der har i løbet af 2017 og 2018 igen været et stort fokus på at finde nye frivillige kræfter. I dette års
bestyrelse har den organisationsansvarlige i bestyrelsen, afholdt to succesfulde Intro-aftener, med
netop dette fokus. Ud over dette har en arbejdsgruppe givet et bud på hvordan man kan gøre det
nemmere at sikre den frivillige får god og rettidig information omkring det frivillige arbejde. Dette er
tiltag som den siddende bestyrelse har en god fornemmelse med, som velfungerende tiltag, der i
fremtiden kan være med til at få flere frivillige og sikre en større fastholdelse. Dermed dog ikke sagt
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at det kommende bestyrelse ikke fortsat har en stor opgave med at finde frivillige kræfter til
organisationen. Specielt i forbindelse med at finde nye, og fastholde gamle kræfter efter
sammenlægning af Studentersamfundets politiske ben ind i centralorganisationen.
2. Forene centralorganisation og politik
I forbindelse med Generalforsamling i foråret 2017, blev det tidligere SD forenet med bestyrelsen,
dette i et forsøg på at gøre op med den af tidligere årsberetninger omtalte silo-opdeling. Dette er
sket med en i bestyrelsens optik, positiv og engageret tilgang, hvor alle parter er gået til processen
med åbne arme, i håbet om en stærkere organisation fremadrettet. Dette emne er også blevet
diskuteret med noget af det “grå guld” som stadig har kontakt til organisation, men ikke længere
aktive studerende.
Overordnet set, mener bestyrelsen, at det har været en succes, hvor vi så de klare resultater af et
større organisatorisk sammenhold både i forbindelse med studiestart og i forbindelse med det
forgange universitetsvalg. Med dette er dog ikke sagt af den nuværende organisatoriske
sammensætning er perfekt, der er flere elementer som kan udbedres, heriblandt kan nævnes en
bekymring om rekruttering af politiske frivillige i fremtidens Studentersamfund, som har lidt under
den seneste sammenlægning.
3. Mere fokus på nemme tiltag med høj værdi
Der har i det forgangne bestyrelse været et fokus på dette, men det har vist sig ikke altid at være så
lige til. Af arrangementer der har været af simpel karakter i det forgangne bestyrelsesår nævnes:
Økonomagi i samarbejde med Danske Bank og, Comedy aften i samarbejde med ComedyClub.
Ud over det har aktiviteterne lignet det vi har set fra tidligere bestyrelse, men det skal i denne
forbindelse også nævnes at den voksende mængde af lokale tiltag over det seneste år, kan bidrage
meget til god både social og faglig aktivitet for de studerende på AAU.
4. Styrke vores strategiske samarbejde med Aalborg universitet og vores eksterne partnere
Bestyrelsen arbejde har i høj grad være fokuseret omkring dette punkt. Der har i studiestarten været
en aftale med Aalborg universitet og på hvilken måde der skulle arbejdes på i samarbejde med andre
aktører interne som eksterne. Dette var overordnet set en god aftale, men den led dog under at
kommunikationen ud til, af denne aftale ikke var optimal. Derfor er det enormt vigtigt at man holder
dette for øje i forbindelse med en ny studiestartsaftale.
Der er også langt nye planer for måden hvorpå aftaler med de større samarbejdspartnere ekstern
kan foregå. Ud over dette er der indspil på hvordan vi kan gøre mere i forbindelse med vores
medlemskab af DSF, og bruge nogle af de ressourcer de har bedre, end vi gjorde inden den gamle
bestyrelse trådte af.
I forbindelse med overlevering, er det den nuværende bestyrelses overbevisning at den planlagte
reception kan være med til yderligere at styrke samarbejdet med AAU’s interne parter og vores
eksterne samarbejdspartnere.

Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet
Fibigerstræde 15
DK-9220 Aalborg Ø
www.studentersamfundet.dk

Telefon:
+45 9940 8013
Fax:
+45 9815 9494
info@studentersamfundet.aau.dk

22 a
 f 81

Generalforsamling 2018
+45 9940 8016
bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk

Strategi 2016-2019
På den Ordinære Generalforsamling i 2016 blev der godkendt et sæt strategipapirer for
organisationen med dertilhørende målsætninger for perioden 2016-2019.

Studentersamfundets strategi for perioden 2016-2019
Strategien tager udgangspunkt i en vision og mission for organisationen. Visionen er
Studentersamfundets utopiske ønske og kan virke uklar, men den skal ses som værende et
pejlemærke for organisationen over en periode startende med de næste tre år, og den skal derfor
være repræsentativ for en længere periode. For at opnå visionen skal der være en mission, som
beskriver den retning, organisationen arbejder i. Dermed skal missionen ses som værende det, som
gør, at organisationen opnår dennes vision. For at missionen bliver mere håndgribelig, er der fastsat
en række målsætninger, som skal forstås som værende milepæle frem mod målet. Disse tager
udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og kan af generalforsamlingen reguleres fra år til år. Dette
forbehold tages, da disse problemstillinger som fremstilles ikke behøver at være aktuelle om f.eks. To
år, og derfor skal det være muligt for organisationen at ændre målsætningerne og dermed fokus.
Vision:
Aalborg Universitet skal være det bedst tænkelige sted at studere.
Mission:
Studentersamfundet skal gennem faglige, sociale, studenterpolitiske og lignende aktiviteter levere et
stadigt bedre bidrag til at skabe de bedst mulige rammer for de studerende ved Aalborg Universitet.
Målsætninger:
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.
I år har vi valgt at fokusere på inklusionen af internationale studerende da det kom naturligt i
forlængelse af at der blev tilføjet en post i bestyrelsen med ansvar for internationale studerende.
Herunder kan det nævnes at vi har deltaget i receptionen for de nye internationale studerende ved
begge semesterstart, og igen afholdt International juleaften hvor der i år var gjort mere ud af at
inkludere de internationale i planlægningen.
Vi har også været opmærksomme på aktivitet steder på universitet hvor vi tidligere ikke har været til
stede, og med hjælp fra vores ansvarlige for lokale studieforeninger, er der igen blevet pustet liv i
Fællesrådet for Psykologi og der er blevet oprettet en ny lokal studieforening på Danskstudiet Fiskerne.
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Studentersamfundet skal øge udbuddet af tilbud til de studerende samt øge opmærksomheden på
disse tilbud. Herunder gennem indgåelse af aftaler med flere eksterne samarbejdspartnere.
Vores ansvarlige for eksterne samarbejdspartnere har forøget antallet af medlemsfordele fra syv til
12. I forbindelse med studiestarten lavede bestyrelsen en flyer med disse medlemsfordele, for at
udbrede budskabet. Der er også blevet lavet en plan over hvordan disse ville kunne blive cirkuleret
på facebook når der ikke er andre planlagte opslag.
Som tilbud til de studerende har vi også haft fokus på hvilke aktiviteter vi udbyder, her har
et stærkere samarbejde med vores lokale studieforeninger og oprettelsen af nye, øget udbuddet af
aktiviteter. Vi anbefaler i arbejdsprogrammet at den næste bestyrelse arbejder særligt med at
kommunikerer ud hvad Studentersamfundet laver og støtter.
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.
I år brugte brugte vi rigtigt mange penge på PR i forbindelse med valget, netop for at give de
studerende forståelse for hvad det vil sige at være indvalgt i universitetets råd og nævn, og hvordan
Studentersamfundet støtter indvalgte på vores liste. Her kan blandt andet nævnes videoer på vores
Facebookside med Simon der fortalte om indvalgtes arbejde og indkøbt trykmateriale og roll-ups
med information.
Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for vigtigheden af, at de
studerende er repræsenteret i AAUs råd, nævn og udvalg. Vigtigheden både for den enkelte
studerende, de studerende som en helhed, Studentersamfundet som organisation og
Studentersamfundets økonomi.
Udover det ovenfor beskrevne, har vi igen i år haft valgboder, hvor opstillede og andre frivillige har
fortalt interesserede om valget og dets betydning, både for de studerende og for organisationen. Det
lykkedes os at hæve valgprocenten markant i år (14-18%), hvilket vi anser som en klar succes.
Studentersamfundet skal øge gennemsigtigheden af organisationen for dermed at opnå lavere
kompleksitet, større effektivitet og en klarere, samlet struktur for organisationens foretagender.
For at øge gennemsigtigheden overfor potentielle nye frivillige er der blevet afholdt to introaftener
til frivillighed for at klarlægge alle mulighederne i organisationen. For at bygge videre på dette er der
lagt planer om en ny frivillig hjemmeside hvor lignende information vil være til at finde.
Der var da vores år begyndte, påbegyndt et arbejde om at udarbejde et organisationsdiagram, men
dette projekt døde desværre igen i år, og der foreslås at der næste år søges professionel hjælp til at
gøre dette.
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Studentersamfundet skal øge forståelsen for de studerendes muligheder for at bedrive frivilligt
arbejde i organisationen samt øge involveringen af og ansvarsfølelsen ved de frivillige i selv
samme.
Udover det ovennævnte arbejde bestyrelsen har lagt for at øge forståelsen for mulighederne for at
bedrive frivilligt arbejde i organisationen, har bestyrelsen også arbejdet med at involvere frivillige
uden for bestyrelsen i større grad end før. Her kan nævnes den nye hjemmeside der har været
kommunikationsudvalgets og EDB-drifts ansvar. Ved at oprette et nyt eventudvalg har vi også givet
mulighed for en større grad af involvering af frivillige i arbejdet med events afholdt af
Studentersamfundet. Også i forbindelse med Studenterforum har vi arbejdet med at flytte noget af
arbejdet, og derved involveringen, væk fra bestyrelsen.
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5. Studenterpolitisk årsberetning
17/18
Kontekst
2017 var året hvor Studentersamfundets studenterpolitiske direktion (SD) og Studentersamfundets
bestyrelse blev fusioneret til generalforsamlingen i marts. Det skete med den overbevisning at det
var vigtigt at gøre op med foreningens silo-opdeling, og bringe politik helt ind i maskinrummet igen.
Det har betydet at den Studenterpolitiske ordfører for første gang i en årrække ikke har haft en
større dedikeret politisk motor til at hjælpe med driften. Til generalforsamlingen blev der ytret at det
måtte betyde at hele bestyrelse derimod måtte tage del i det politiske arbejde, og at diverse
bestyrelsesposter og deres arbejde skulle indeholde både den sociale og politiske del. Ligeledes blev
både Landsforumsrepræsentanten (LF) og de to universitetsbestyrelsesrepræsentanter (UB) gjort til
observatører til bestyrelsen i stedet for deres bundne mandat i den “gamle” konstellation. Det var
derfor med et komplet restruktureret fundament at det politiske arbejde begyndte efter
generalforsamlingen i 2017.

Generelle observationer af årets studenterpolitiske gang
Det studenterpolitiske år har været præget af, at foreningens kræfter rettet mod det
studenterpolitiske ikke har matchet de studenterpolitiske opgaver som der har været. De få politiske
kræfter som gik med over i fusionen var ikke nok til at gøre det op for de 9 dedikerede individer som
havde siddet med det på fuld tid de foregående år. Samtidig gjorde det mindre mandat hos
UB-repræsentanterne, at de har været generelt mindre involverede i foreningens arbejde i det
forgangne år.
En række repræsentanter i bestyrelsen har, trods ingen, eller meget begrænset politisk erfaring og
kendskab, alligevel taget opfordringen og udfordringen op i løbet af det sidste års tid, og forsøgt at
give den en skalle med i den studenterpolitiske boldgade. Den manglende erfaring har dog betydet at
meget af det praktiske arbejde, enten har skullet understøttes i en meget høj grad, eller overtages af
de tidligere politiske kræfter, til trods for at ansvaret har ligget andetsteds.
I vakuummet efter SD, har det også betydet at Studentersamfundets politikskabelse har måtte finde
nyt hjem. Det hverv er i sagens natur endt med at lægges i Studenterforum, som i forvejen er
Studentersamfundets politikdrøftende organ. Folkene som kommer til Studenterforum er dog, i
modsætning til SD, uden mandat. De seje frivillige i Studenterforum har været stærkt medvirkende til
at det studenterpolitiske år i Studentersamfundet er gået acceptabelt. Det har dog været
gennemgående i Studenterforum, at en række vigtige opgaver enten er frafaldet, eller er blevet
skubbet over på den, i forvejen overbelastede ordfører, som er den eneste som har siddet med et
mandat.
En anden tydelig konsekvens af det føromtalte vakuum har været at mange af vores tilkomne nye
studenterpolitiske frivillige har valgt at lægge deres afprøve deres kræfter i en højere grad i DSF-regi i
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forhold til lokalt regi. Det har givet et stort boost til vores nationale ansigt, men kan ses som et tegn
på at strukturen i Aalborg ikke længere er interessant nok, eller god nok til at gribe dem.
Da den Studenterpolitiske ordfører, for to generalforsamlinger siden, ifølge vedtægterne blev
indlemmet i Studentersamfundets bestyrelse, var det med den forudsætning at han skulle være
politisk, og ikke røre hverken drift eller organisatorisk arbejde. Efter den sidste generalforsamling er
rollen med tilføjelsen af næstformand, og hans personlige kendskab til organisationen, dog druknet i
organisatorisk arbejde, foruden at have ansvaret for den politiske del af organisationen. Det har
sammen med nedlæggelsen af den studenterpolitiske motor været med til, ligesom inden
oprettelsen af SD, at de studenterpolitiske opgaver ikke bliver løftet i samme grad som de burde, og
at den studenterpolitiske ordfører går i stykker.
Med det nævnt har der dog også været en lang række sejre og positive ting i året politiske gang.
Først og fremmest er der blevet langt bedre kommunikation imellem den politiske og sociale gren i
Studentersamfundet. Det har betydet at der har været langt mindre miskommunikation, og færre
stridigheder omkring praksis. Det har også betydet at det har været nemmere at få de
Studenterpolitiske budskaber ud, og simplere at samarbejde om grafiske materialer mm.
Det har også betydet at der har været mere gennemsigtighed med økonomien, både for det
centralpolitiske, såvel som for de lokale studenterpolitiske grupper. Her har især de lokale
studieforeninger oplevet et stort løft i understøttelsen af deres arbejde.
En anden positiv udvikling som det studenterpolitiske år har bragt, er en bedre forståelse mellem de
to tidligere siloer. Både nede på det helt lokale niveau, som de lokale studieforeninger har oplevet,
f.eks. i forhold til økonomi, såvel som på det centrale niveau, som vi så i forbindelse med blandt
andet valget, og på det nationale niveau, som f.eks. set ved en bredere generel forståelse af DSF.
Alt i alt har det studenterpolitiske år været præget af nogle opstartsproblemer efter en stor
omstrukturering, som vi i det kommende år bør kigge på, mens vi samtidig ser at mange af de
gevinster som vi håbede på at kunne høste ved omstruktureringen også titter frem.

Konkrete begivenheder i det studenterpolitiske år
I året der er gået har vi formået at være til begge DSFs politikkonferencer, og begge gange formået at
være alle vores stemmer. Vi har sendt den største delegation i de seneste år afsted til DSFs
sommerlejr til opkvalificering af både viden og netværk. Vi har været repræsenteret til størstedelen
af møderne i DSFs bestyrelse (Landsforum). Vi har sammen med Studenterforeningen på DTU,
Polyteknisk Forening været afsted til folkemødet på Bornholm. Vi har 2 bootcamps for vores
indvalgte, som begge har været velbesøgte. Vi har afholdt Basseralle – en studenterpolitisk festdag,
og formået at få flere opstillede og indvalgte end sidste år, samt den største stemmeprocent til
valget siden ’15. Til trods for et problematisk forløb og sløvt forløb viste organisationen her nogle af
de store fordele ved at være tættere organisatorisk i forhold til tidligere. Vi har været med til at
præge arbejdet, både i forbindelse med de mange centrale debatter og arbejde i studiemiljørådet,
såvel som deres taskforces for studiearbejdspladser, digital understøttelse af læring og
kommunikation med studerende. Vi har ligeledes været toneangivende i debatten om
studieintensitet og minimumstimetal, hvor vi som forening har støttet repræsentanter og deres
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baglandsgruppe i et sikre et godt udgangspunkt for de lokale repræsentanter på specielt HUM og
SAMF fremadrettet. En baglandsgruppe som i øvrigt ser ud til at bestå ud over den konkrete opgave.
Vi endnu engang formået at køre et Akademisk rådsnetværk som understøttelse til de indvalgte i de
akademiske råd, også fungerende som bagland for repræsentanterne i UB.
Til sidst har vi formået at binde organisationen tættere sammen, og sikre at den studenterpoliske
situation er bedre fremadrettet mod det næste år, end den var til generalforsamlingen for et år
siden.
Med tak for et godt studenterpolitisk år på vegne af Studentersamfundets bestyrelse.
Simon Mæng Tjørnehøj
Studenterpolitisk Ordfører og næstformand i Studentersamfundet 17/18
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6. Økonomisk årsberetning 17/18
I lyset af 2017 fremlægges nedenfor de væsentligste økonomiske påtegnelse og årsager til det
foreliggende regnskab for 2017.
I det forgangne regnskabsår er de forventede Kontingentindtægter ikke opnået jf. budget for
2017. Dette gør sig gældende for Studentersamfundets afdelinger i både Esbjerg og Aalborg.
Esbjerg skyldes manglende kontakt og koordinering fra centralorganisationen, med de studerende
og ligeledes frivillige kræfter på selve campus i byen. I Aalborg er den primære årsag fald i salg af
studiestartsbilletter, som på studiestartsdagen er en kombination af festbillet til festen og
kontingent til Studentersamfundet. Fald i salg af studiestartsbilletter er ligeledes én af årsagen til
underskuddet for studiestartsfesten (se regnskab under SSFU), som derfor ikke levede op til det
budgetteret overskud.
På generalforsamlingen i 2017 forventedes det at Festudvalget afholdte to fester i løbet af
regnskabsåret, Rusfesten og Cocktailfesten. Ligeledes blev Rusfesten budgetteret med et
overskud, men endte i et underskud. Cocktailfesten derimod blev aldrig afholdt. Dette skyldes en
kombination af dårlig planlægning og manglen på frivillige. Hvis der derfor fremadrettet skal
afholdes en rusfest for de studerende, skal nye frivillige tiltræde i festudvalget. Cocktailfesten
foreslås derfor også afskaffet i budgettet for 2018.
I efteråret stod bestyrelsen med penge til to kampagner, som endnu ikke var blevet afviklet. Det
drejede sig om forårskampagnen og studiestartskampagnen. Derfor blev beslutningen om at bruge
disse penge på valg til styrende organer på universitet, truffet. Det vil sige at konti: Valg til
styrende organer, Valg/løn, Forårskampagne, Studiestartskampagne og PR – politik er blevet brugt
til at fører valgkampagne på universitet. Pengene er blevet fordelt på et valgsekretariat, PR og
aktiviteter i løbet af valgdagene samt en valgreception. Ligeledes blev der investeret i roll-ups til
fremtidigt brug fra konti PR investeringer S-et. Det kan kritiseret for at være dårlig regnskabs
praksis, men bestyrelsen fandt det nødvendigt at bruge flere penge på aktiviteter i forbindelse
med universitetsvalget og det kunne lade sig gøre ved benyttelse af de ovenstående konti.
Det foreliggende underskud i regnskabet for 2017 er en kombination af aktiviteter i foreningen
og tilbagebetaling af bevillinger til universitetet. Det er dog tilbagebetalingen af bevillinger som
vejer tungest i regnskabet af disse to faktorer. I februar 2018, efter revideringen af regnskabet,
bliver bestyrelsen gjort opmærksom på at penge, som er blevet givet af universitet til
Studentersamfundet i henholdsvis 2016 og 2017, skal tilbagebetales. Dette skyldes at der har
været en deadline for hvornår pengene skulle bruges. Bestyrelsen er ikke blevet vejledt i denne
problematik, hvilket selvfølgelig er beklageligt. Pengene udgår nu fra regnskabet (se konti:
Overført primo bevilling og Reguleret bevilling året) og udgør derfor en stor rolle i regnskabets
underskud, som derfor nærmer sig det forventede jf. budgettet for 2017.
På vegne af bestyrelsen
Lisa Kramme, Kasserer i Studentersamfundet 17/18
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7. Kritiske revisorers årsberetning
17/18
Som kritiske revisorer for Studentersamfundet, har vi opfattet vores opgave, som at værende det, at
kontrollerer hvorvidt pengene og budgettet fastlagt af generalforsamlingen er blevet overholdt, samt
forsøge at sikre økonomisk ansvarlig handlemåde. Vi har forsøgt at gøre dette ved, løbende at gøre
opmærksom på de problematikker vi observerede .
Årsresultat og egenkapital
Studentersamfundet har i 2017 præsteret et underskud på ca. 222.000 kr med et budgetteret
underskud på 237.000 kr. Vi har således nogenlunde ramt det ønskede resultat, hvilket isoleret set er
fint. Det forefinder sig dog således, at når man dykker ned i budgettet, finder man steder, hvor der
ikke er benyttet optimal budget håndtering. Dette kommer til udtryk, i flere markante afvigelser, fra
det vedtagne budget, som f.eks. Studiestarts kampagnen, hvor der er brugt 90 kr, mod de
budgetterede 10.000 kr. Eller resultatet af studiestarten, der ender på cirka
-120.000 kr mod de budgetterede 65.000 kr Disse afvigelser m.m. er i vores øjne, et udtryk for, at
man ikke forholder sig rettidigt, til budgetterne, og benytter konti uden øje for det budgetterede. Der
skal derfor lyder et klart opråb fra os, om at man både central organisatorisk og i grupperne,
forholder sig mere kritisk, til måden hvorpå, budgettet benyttes.
Udover de ovenstående forhold, har 2017 ellers været et år der regnskabsmæssigt, har udmøntet sig
som ønsket. Det nåede årsresultat, er med til at nedbringe egenkapitalen til lige under en million kr,
hvilket ses som værende et fint niveau for en organisation som denne.

Organisationen
Det kan ud fra det ovenstående, være svært at vurdere hvordan vi som forening har klaret os
organisatorisk, da vi er en kompleks organisation.
På medlems fronten, har vi tjent cirka 394.000 kr. Med et budget på 435.000 kr. Dette er ikke godt,
da det er en tilbagegang på cirka 44.000 kr fra sidste år. Vi tilskriver en del af denne tilbagegang
mangel, på PR omkring studiestartsfesten, hvor der først for alvor blev lavet PR på dagen og nogle få
dage før. Dette er ærgerligt, da vi gerne skal have så mange medlemmer så muligt, da det er med til
at styrke vores strategi og specifikt målsætningen:
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
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nuværende tidspunkt.
På samme målsætning, skal der dog også lyde ros til bestyrelsen, da denne har været god til, at skabe
arrangementer, der ikke omhandler alkohol, og på den måde forsøgt at få nye segmenter af
studerende med i Studentersamfundet. Ydermere skal der også uddeles ros for, at der ikke har været
det store behov for IT support generelt i Studentersamfundet. Her er der kun benyttet cirka 13.000
kr. samlet, mod et budget, på samlet set, 70.000 kr. Det forstærkes også når man ser, at der ikke er
brugt særlige beløber på Navision i år, med et beskedent beløb på cirka 1.500 kr. ud af 40.000 kr. Det
vigtigste ved disse besparelser, er at de ikke har nogen mærkbar effekt, på de aktiviteter, vi som
organisation har. I forbindelse med denne ros ligger, også en ros, ved det faktum, at bestyrelsen har
holdt sig inden for de afsatte budgetter, i forhold til forplejning m.m. til sig selv.
Blandt de tidligere nævnte budgetoverskridelser, eller ikke optimalt benyttede konti, finder vi også
en del overskridelser, der stemmer fint overens med det formål vi har som organisation ved
universitetet, og med vores strategi. Her tænkes der specifikt, på de overskridelser, der er sket i
forbindelse med valget på AAU. Her har vi fået mange indvalgte hvilket er godt, og rammer godt på
vores målsætning om
Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for vigtigheden af, at de studerende
er repræsenteret i AAUs råd, nævn og udvalg. Vigtigheden både for den enkelte studerende, de
studerende som en helhed, Studentersamfundet som organisation og Studentersamfundets økonomi.
Dog så vi gerne at størstedelen af de afsatte konti til benyttelse af politiske kampagner, blev benyttet
på deres afsatte formål, og ikke skubbet over til at støtte valget. Hvilket også begrundes i, at der
trods de yderligere konti, der er benyttet, stadig er sket signifikante overskridelser på flere af dem.
Her kan der især drages fokus, på PR-politik, der er overskredet, med cirka 400%. Hvilket gør at den
ender på 28.000 mod de 7.000 budgetterede.
Det er overskridelser, som denne, der sammen med de konti, der næsten ikke er benyttet, som får os
til at stille spørgsmålstegn, ved den måde hvorpå der er blevet planlagt ud fra budgettet. For mens
der er benyttet, mange penge på valget, og på PR-politik, er der kun brugt 4.000 kr. Ud af 40.000 kr.
På PR-s-et generelt, samt cirka halvdelen af budgettet, til PR-investeringer generelt i
Studentersamfundet. Vi mener ikke dette er optimalt, da vi som organisation skal være tydelige på
universitetet, og ser derfor disse konti, som værende udtryk for, at der kunne være ydet en større
indsats, for at øge kendskabet til organisationen
Sidst men ikke mindst, finder vi det beklageligt, at der ikke i år er opnået en lige så høj benyttelse af
puljerne, som sidste år. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre den kommende bestyrelse, til at
benytte sig af de, dertil afsatte, penge til PR for puljerne.

Grupper og udvalg
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Studentersamfundet, er som bekendt en paraply organisation, med mange grupper og udvalg. Disse
arbejder med deres egne budgetter, der bliver vedtaget på generalforsamlingen. Man kunne tage fat
i mange aspekter af disse grupper og udvalg, men vi har valgt at udvælge nogle få, som vi finder
vigtige.

ErhvervsGruppen
I Erhvervsgruppen, bider vi mærke i, at der i år er blevet solgt for mindre end budgetteret på både
salg af Agenda annoncer og salg af messe. Begge disse konti opnår kun cirka 67% af det
budgetterede, hvilket vi ser som ærgerligt, da det ender ud i, at Erhvervsgruppens resultat, kommer
ind på 482.000 mod de 582.000 der er budgetteret. Der kan være mange årsager til dette, resultat,
men ikke desto mindre finder vi det ærgerligt, da det er penge der bliver brugt til at driver andre dele
af organisationen.

Agenda/Rushåndbog
Agenda rammer mere eller mindre deres budget, med den enkelte undtagelse, at de, i vores øjne,
ikke har benyttet deres mulighed for at promoverer bladet optimalt, da de her kun har benyttet sig af
cirka 10% ud af 10.000. Yderligere er der på Rushåndbogen en enorm overskridelse af penge afsat til
oversætter, der løber op på 14.300 ud af 3.000 budgetteret. Dette er en enorm overskridelse, men er
efter vores mening, godt givet ud, da penge, er gået til at få Rushåndbogen professionelt oversat.

Politik Decentralt
På den decentrale front af politik, er vi glade for at kunne konstaterer, at der er sket en udvikling. Vi
kan således se, at der er oprettet, en del nye grupper, og at disse, samt de eksisterende, har god
aktivitet. Dette finder vi positivt, og i god overensstemmelse med strategien. Der har dog været
nogle budgetoverskridelser rundt, omkring, hvilket henleder, os til at opfordre grupperne, til at være
mere opmærksomme på deres budgetterede midler.

Barerne
Barerne er en stor del af Studentersamfundets ansigt udadtil, og vi vil derfor dykke ned i nogle af de
overordnede ting, der er at sige om dem i år.
- Først og fremmest, har Mærkbar, klaret sig rigtig godt, og præsteret et overskud på cirka 13.000
eller 666% over det forventede budget.
- Overordnet, har barene været gode til at overholde deres budgetter, og der hvor der er sket
overskridelser, er det i de fleste tilfælde i forbindelse med øget salg.
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- Aalbar skal være opmærksomme på deres aktivist pleje.
- Vi ser Desværre, stadig, at barerne producerer differencer, der burde være ikke eksisterende med
det nye kasse system. Vi vil derfor i allerhøjeste grad, opfordre de nye formænd, til at samarbejde, og
finde en måde hvorpå disse ærgerlige tal undgås.

Øvrige udvalg og grupper.
Vi går fra barene til festudvalget, der desværre har haft et dårligt år, med underskud på Rusfesten, og
manglende ressourcer til at afholde andre events, hvilket også har ført til den ærgerlige situation at
festudvalget pt er tomt, og således står til at skulle afvikles. Vi ser dette som en trist udvikling, og
mener der bør kigges på arrangementer under et samlet tag, så fester ikke helt forsvinder fra
Studentersamfundets tilbud til de studerende og medlemmerne.
Vi går herfra videre, til SSFU. SSFU har i år måtte afholde en fest under lidt pressede forhold, da
Gigantium en måned eller to forinden havde en mindre brand, hvilket stillede lokationen, under
pressede forhold. Med dette in mente, er det da positivt, at festen blev afholdt alligevel, og at denne
forløb uden alt for store forhindringer. Dykker man ned i regnskabet, er der dog stadig ting der ikke
er fuldt ud optimale. Der blev ikke solgt så mange billetter, som der kunne have været, hvilket
sammen med de øgede udgifter til honorarer, medvirker til, at Studiestartsfesten, i år kommer ud
med et underskud på 52.000 kr, mod de forventede 20.000 kr.
Sidst men ikke mindst, er der Esbjerg. Her er der solgt for 600 kr medlemskaber mod et budget på
5000. Dette er især ærgerligt, da der er benyttet 2.600 ud af 2.000 kr på PR i Esbjerg. Der er også
afholdt arrangementer i Esbjerg for cirka 5.000, hvorved de ender med et resultat, på 7.000 brugte
kr. Ud af budgetterede 10.000.
Vi vil derfor som sidste år, opfordre den kommende bestyrelse, til at øge indsatsen for at få
Studentersamfundet Esbjerg til at fungere med mere aktivitet, og større tilgang af medlemmer, for
fortsat at kunne forsvare at have en afdeling på campus Esbjerg.
Vi vil også opfordre den kommende bestyrelse til at bruge de kritiske revisorer aktivt hvis disse
tilbyder, da det vil kunne bidrage til bedre regnskabspraksis og budgetlægning.
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8. Debat om medlemskab af
Danske Studerendes Fællesråd
REDEGØRELSE AF MEDLEMSKAB AF/ OG SAMARBEJDE MED DANSKE
STUDERENDES FÆLLESRÅD
Dette dokument redegør overordnet for hvad DSF er, og hvordan vi benytter vores medlemskab af
DSF i organisationen. Der gennemgås, hvor DSF spiller en rolle i forhold til:
·
Netværk til andre studenterorganisationer på tværs af landet.
·
Opkvalificering af medlemmer i Studentersamfundet.
·
Fundraising og økonomiske midler i DUF
·
Løbende lobbyarbejde for danske studerendes vilkår
·
Sparring i forhold til aktuelle politiske sager
- særligt for ordfører, landsforum og universitetsbestyrelsen.
Hvad er DSF?
Studentersamfundet er medlem af den nationale paraplyorganisation for studenterråd og
studenterorganisationer, Danske Studerendes Fællesråd (DSF), hvis formål er at sikre at de
studerende får de bedste uddannelser og levevilkår. DSF har eksisteret siden 1932.

Hvem er med i DSF, og hvordan fungerer det?
DSF består i dag af 16 medlemsorganisationer – de store studenterorganisationer fra de danske
universiteter og andre højere læreanstalter. Se fyldestgørende liste her:
http://www.dsfnet.dk/medlemsorganisationer/
Alle medlemsorganisationer betaler medlemskontingent, som er fastsat ud fra antallet af de
studerende, man repræsenterer. I 2017 betalte Studentersamfundet et kontingent på ca. 95000 kr.
Disse organisationer mødes to gange om året til DSFs politikkonference, hvor man i fællesskab
lægger DSFs politiske linje. En gang årligt vælger man også DSFs politiske ledelse
(forretningsudvalget) og 3 medlemmer af den organisatoriske enhed Landsforum (DSFs bestyrelse).
Hvordan arbejder DSF?
DSFs Landsforum (bestyrelse) består af forretningsudvalget, 3 menige medlemmer, samt
repræsentanter fra medlemsorganisationerne. Studentersamfundets nuværende repræsentant er
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Jakob Sabber (som derved også er fast observatør i Studentersamfundets bestyrelse). DSF har
desuden et sekretariat, der understøtter den politiske ledelse og medlemsorganisationerne i deres
arbejde.
Forretningsudvalget består af en forperson og to næstforpersoner, med ansvar for henholdsvis
uddannelsespolitik og levevilkårspolitik. Foruden det, vælges yderligere tre menige medlemmer,
som sammen udgør DSFs Forretningsudvalg. Forretningsudvalg understøttes og hjælpes af
henholdsvis Levevilkårsudvalget (LU) og Uddannelsespolitiskudvalg (UPU), som primært består af
repræsentanter fra medlemsorganisationerne og dagligt er DSFs øverste politiske myndighed inden
for hver deres område. Indtil februar 2018 var S-et repræsenteret ved Lisa Kramme (UPU) og Katrine
Fibæk (LU), hvorefter Johannes Helmers overtog repræsentationen i LU.
DSF arbejder ud fra de rammer som sættes på de halvårlige politikkonferencer, og deltager aktivt i
lobbyarbejde på Christiansborg og relevante ministerier. De har altså løbende kontakt med både
politikere, journalister og andre interesseorganisationer, og har ofte en meget grundig forståelse af
de politiske rammer, som vi benytter os af i Studentersamfundet.
Studentersamfundet, DSF og Dansk Ungdoms Fællesråd
DSF er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som er en service- og interesseorganisation for
72 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Spejdere, studenterorganisationer,
kirkelige foreninger, miljøorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt
medlemmerne. Igennem DUF har DSF en stor indtægtskilde i kraft af tipsmidlerne, som kommer fra
overskuddet af Lotto og skrabelodder. DUF uddeler omkring 125 millioner kroner om året – i to
kategorier: Driftstilskud og InitiativStøtte. DUF har desuden puljer, man kan ansøge, og de
opkvalificerer deres medlemsorganisationer i diverse relevante spørgsmål. Et aktuelt emne for
opkvalificering er den nye persondatalov, som ligeledes er relevant for os i Studentersamfundet.
Igennem DSFs medlemskab af DUF kan vi således søge om økonomiske midler og opkvalificering.
Hvordan har vi benyttet os af opkvalificering i Studentersamfundet?
Studentersamfundet har det seneste år benyttet sig af muligheden for opkvalificering. Igennem
deltagelse på DSF sommerlejr har deltagerne fået en politisk og organisatorisk opkvalificering –
senest i sommers, hvor 8 deltagere fra Studentersamfundet arbejdede med organisationsstrategi og
de historiske udviklinger, der har givet os studenterindflydelse i form af studienævn og andre
organer.
Før sommerferien blev Studenterforum ligeledes opkvalificeret i forbindelse med vedtagelsen af et
SU-politik papir. Daværende medlem af DSFs forretningsudvalg og levevilkårspolitisk næstformand,
Rasmus Slot, holdt oplæg om hvordan SU-systemet fungerer.
I den kommende bestyrelsesoverleveringsperiode hjælper DSF med følgende opkvalificering:
1.
Frivilligledelse (Julian Lo Curlo, ansvarlig for kurser og internationalt arbejde, medlem af
forretningsudvalget),
2.
Økonomistyring i en frivillig organisation (Malik Bahloul, ansvarlig for økonomi og
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organisatorisk arbejde, medlem af forretningsudvalget)
3.
Hvordan kan Studentersamfundet bruge løbende bruge DSF (Sana Mahin Doost, Forkvinde).
Studentersamfundet har foruden været inviteret til flere kurser, man ikke har deltaget. Blandt andet
et opkvalificeringskursus af bestyrelser i studenterorganisationer- og råd sidste forår, et
debattørkursus i Aarhus i efteråret, og for nyligt et kursus om fundraising.
Studentersamfundet på Politikkonferencer
På begge DSFs politikkonferencer i 2017 har Studentersamfundet deltaget med nok deltagere til at
løfte vores 19 stemmer (1 person kan bære 3 stemmer). I foråret 2017 blev DSFs politikpapir om
finansiering behandlet. Studentersamfundets delegation valgte at stemme imod forslaget, fordi
elementer i indholdet var imod vores eget. I efteråret 2017 handlede politikpapiret om SU. Det blev
stemt igennem af Studentersamfundet delegation. DSFs politikpapirer udløber efter 5 år og bliver
derfor genbehandlet mindst hver 5 år.
Samspil med den Studenterpolitiske Ordfører
I løbet af det sidste års tid har det været vigtigt at den Studenterpolitiske Ordfører har haft en direkte
kontakt med DSFs forkvinde, Sana. Først og fremmest har det givet en finger på pulsen, i forhold til at
kunne planlægge de indkomne sager, inden af de for alvor er var gået gang: det kan eksempelvis ses
ved sagen om sexkrænkelser på Aalborg Universitet, overenskomstforhandlingerne og rapporten fra
Udvalg om bedre Universitetsuddannelser. Dernæst har netværket hos DSF været en vigtig
sparringspartner i forhold til strategier for udtalelser om emner, som blandt andet nyt forslag til
uddannelsesbevilling. Den sidste vigtige ting at fremhæve er, at det har givet en mulighed for at blive
opkvalificeret, såvel som i det ordførertekniske omkring kontakt med journalister og medierne, men
ligeledes i forbindelse med førnævnte bredt opkvalificerende kurser.
UNI-Best netværket
DSF faciliterer UNI-Best netværket, hvor studenterrepræsentanter fra bestyrelser på alle landets
universiteter mødes og vidensdeler om arbejdet i bestyrelserne. UNI-Best netværket fungerer både i
form af fysiske møder og i form af løbende digital sparring enten på tværs af netværket eller direkte
mellem repræsentanter fra universitetsbestyrelserne. Det gør det således muligt at drøfte emner
som for eksempel:
·
Strategier for at påvirke bestyrelsen
·
Vedtægtsændringer
·
Budgetmodeller
·
Strategiske satsninger
·
Karakterkrav og tidligt frafald
·
Digitaliseringsstrategier
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Arbejdet med at mindske distancen fra København til Aalborg
DSF er foruden en studenterpolitisk organisation et samlingssted for studenterorganisationer og
studenterråd i Danmark. Et sted hvor der netværkes og sparres blandt studerede fra diverse
uddannelsesinstitutioner. Der er en stor afstand fra København til Aalborg er lang, hvorfor DSF har
oprettet et inklusionsnetværk, som bl.a. skal styrke kontakten til og løse problematikkerne. På trods
af afstanden har DSF besøgt os, som tidligere nævnt ved opkvalificering, men herunder også til
universitetsvalget i november 2017. Ligeledes deltog Studentersamfundet ved DSFs til-, og
fratrædelsesreception i januar 2018.
DSF og Uddannelsesalliancen
Igennem DSFs arbejde for de bedste uddannelser og levevilkår, er de en del af initiativet og
kampagnen Uddannelsesalliancen, som i efteråret 2016 og 2017 havde et kampagnesekretariat i
Aalborg. Studentersamfundet har på Studenterforum vist enighed med kampagnens politiske
indhold: nemlig at hæve kvaliteten af uddannelse og stoppe nedskæringer på uddannelse og SU er.
Der har været problematikker, omkring ansvaret for at drive Uddannelsealliancens aktiviteter i
Aalborg. Det mener Studentersamfundets bestyrelse ikke er vores opgave, selvom
Uddannelsesalliancen vælger at have et kampagnesekretariat i Aalborg. Det er derfor vores
opfattelse, at vi bliver pålagt af DSF at være en del af en kampagne og et sekretariat, som vi hverken
har interesse i eller tid til. Ligeledes har der været udført aktiviteter i kampagnen som
Studentersamfundet gerne vil tage afstand fra.
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9. Behandling af DSF kontingent
Baggrund:
Det forslag, som Landsforum (DSFs bestyrelse) har indstillet til behandling på politikkonference, er en
fastfrysning af kontingentet. Dermed vil kontingentet i 2018 være det samme som i 2017 plus
inflation, i Studentersamfundets tilfælde 95897 kr/år. Denne fastfrysning er sat til at vare indtil
senest 2019, for at give tid til at udarbejde en ny kontingentnøgle, der skal tage højde for den
ændrede opgørelsesmetode for studenterantal i Danmarks Statistik. Vedhæftet er bilag om
baggrund.
Forslag:
Delegationen på Politikkonferencen pålægges af Studentersamfundets generalforsamling at stemme
for en fastfrysning af kontingentet. Når et efterfølgende nyt forslag bliver fremlagt indkalder
Studentersamfundets bestyrelse til et medlemsmøde hvorefter det nye forslag til kontingentnøgle vil
blive taget til efterretning. Det er medlemsmødet og ikke delegationen der endeligt beslutter om
hvorvidt den foreslået kontingent nøgle skal stemmes for eller ej.
Hvad er Danske Studerendes Fællesråd?:
Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en landsorganisation for studerende på videregående
uddannelser i Danmark. Gennem 16 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000
studerende over hele landet. Med den baggrund og i tæt kontakt med en lang række
samarbejdspartnere, arbejder DSF dagligt for, at studerende får de bedste uddannelser og levevilkår.
Sådan har det været siden 1932. DSF er en paraplyorganisation for 16 medlemsorganisationer, der
består af uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående
uddannelsesinstitutioner.
Medlemsorganisationer
Til dagligt arbejder medlemsorganisationerne på deres uddannelsesinstitution for, at de studerendes
interesser bliver varetaget på lokalplan. To gange om året samles alle medlemsorganisationer til DSFs
politikkonference, hvor det er medlemsorganisationernes opgave at lægge DSFs politiske linje samt
at vælge DSFs politiske ledelse. DSFs politiske ledelse DSFs politiske ledelse består af en forperson og
to næstforpersoner, med ansvar for henholdsvis uddannelsespolitik og levevilkårspolitik. Foruden
den politiske ledelse, vælges yderligere to personer, som sammen med den politiske ledelse udgør
DSFs Forretningsudvalg. Forretningsudvalget vælges for et år ad gangen, og sætter handling bag
politikkonferencens vedtagelser. I det politiske arbejde refererer Forretningsudvalget til to stående
udvalg, Levevilkårsudvalget og Uddannelsespolitiskudvalg, der til dagligt er DSFs øverste politiske
myndighed inden for hver deres område. Den organisatoriske enhed, Landsforum, varetager den
mere handlingsorienterede del af DSFs arbejde.
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Internationalt arbejde
Foruden det landspolitiske arbejde, er DSF engageret i international studenterpolitik. Dette sker
primært via det Internationale Udvalg, der repræsenterer DSF i det nordiske samarbejde Nordisk
Ordförandemöte (NOM) og i den europæiske studenterorganisation European Students’ Union (ESU).
Samtidig er DSF engageret i solidaritetsprojekter med studerende fra blandt andet Palæstina og
Zimbabwe. Alle studerende kan deltage i det studenterpolitiske arbejde, og der er mange muligheder
for at gøre sin indflydelse gældende som aktiv i DSF.
Alt arbejde i DSF bygger på DSF’s vedtægter. DSF er ikke underlagt nogen form for partipolitiske
interesser.
Kilde: http://www.dsfnet.dk/om-dsf
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10. Forslag til Bestyrelsens
Arbejdsprogram 17/18
Udover arbejdsprogrammet anbefales det den kommende bestyrelse, at fokusere på den på
generalforsamlingen vedtaget strategi og de dertilhørende målsætninger.
Fortsat fokus på Internationale
I og med at ca 15% af de studerende på AAU er internationale studerende, er det
Studentersamfundets ønske at den kommende bestyrelse skal arbejde videre med inklusionen af
disse. Dette anbefales at gøres gennem oprettelse af et international taskforce, der skal understøtte
den internationale ansvarlige i kortlægningen af potentielle og reelle problemstillinger. Herudover er
det anbefalingen at bestyrelsen, igennem Studenterforum, lægger pres på at forbedre rammerne for
internationale studerende, både socialt og økonomisk.
Kommunikation
Den kommende bestyrelse bør have fokus på kommunikationen til medlemmer og eventuelt
kommende medlemmer. Studentersamfundet bør, på de sociale medier, kommunikere om
aktiviteter afholdt af centralorganisationen, såvel som grupper, både før, under og efter afholdelse.
Ligeledes bør pulje-godkendelser, samarbejdsaftaler, nye grupper og andre relevante tiltag også
kommunikeres ud.
Bestyrelsen bør gøre sig overvejelser omkring hvordan Studentersamfundets image formidles.
Kommunikationsudvalgets formål og arbejdsopgaver bør omtænkes. Kommunikationsudvalget har
haft svingende intensitet i arbejdsbyrde, hvilket bør modvirkes.
Håndtering af frivillige
Studentersamfundet er en organisation primært drevet af frivillige studerende og
Studentersamfundet er derfor meget afhængig af disse for at fungere. Det er dermed vigtigt at
forholdene for de frivillige er gode, så de forbliver i organisationen. Bestyrelsen bør have fokus på at
skabe fællesskaber i blandt, have god kommunikation til og belønne de frivillige, alt sammen på en
ordentlig og effektiv måde.
Det anbefales derudover den kommende bestyrelse at arbejde med at få frivillige, der er deltagende
ved få arrangementer, omdannet til medudviklere af arrangementer. Dette kan med fordel gøres
ved, at give flere ansvarsposter til nye frivillige og således give dem ejerskabsfølelse.
Overblik over Studentersamfundets interne ressourcer
Studentersamfundet er en stor organisation med mange grupper og udvalg under sig. Da
organisationen er stadigt voksende er det vigtigt at have fokus på, hvordan vi kan hjælpe hinanden
internt på tværs af grupper og udvalg, således at vores hverdag bliver lettere.
Den kommende bestyrelse bør have fokus på at kortlægge eksisterende ressourcer, med henblik på
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at danne et overblik, for grupper og udvalg, over disse. Disse ressourcer omfatter både inventar, og
ydelser vi kan tilbyde hinanden internt i organisationen ( grupper, udvalg og sekretariat) .
Events
Det anbefales den tiltrædende bestyrelse at fastsætte en strategi for hvilke events, der ønskes
afholdt af Studentersamfundet på længere sigt.
I dette bestyrelsesår laves i samarbejde med eventudvalget en plan for året. Det er bestyrelsens
ansvar at denne stemmer overens med den fastsatte strategi, og derved indeholde en fornuftig
balance af sociale, studenterpolitiske og faglige arrangementer, dog med frihed til at eventudvalget
kan lave arrangementer de selv har lyst til.
Fokus på værdifulde tiltag med lav arbejdsbyrde
For at skabe værdi for medlemmerne bør den kommende bestyrelse have fokus på at der “plukkes
flere lavthængende frugter”. Dette kan realiseres ved at virksomheder eller privatpersoner, som har
en idé til et arrangement, bliver understøttet. Et øget udbud af aktiviteter vil øge synligheden af
organisationen. Med en højere synlighed er det den aftrædende bestyrelses overbevisning at det vil
blive nemmere at tiltrække nye frivillige, især til de større arrangementer såsom Studiestartsfesten,
som er steder der har oplevet mangel på frivillige kræfter.
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11. Strategi med reviderede
målsætninger
Strategi 2016-2019
På den Ordinære Generalforsamling i 2016 blev der godkendt et sæt strategipapirer for
organisationen med dertilhørende målsætninger for perioden 2016-2019.
Studentersamfundets strategi for perioden 2016-2019
Strategien tager udgangspunkt i en vision og mission for organisationen. Visionen er
Studentersamfundets utopiske ønske og kan virke uklar, men den skal ses som værende et
pejlemærke for organisationen over en periode startende med de næste tre år, og den skal derfor
være repræsentativ for en længere periode. For at opnå visionen skal der være en mission, som
beskriver den retning, organisationen arbejder i. Dermed skal missionen ses som værende det, som
gør, at organisationen opnår dennes vision. For at missionen bliver mere håndgribelig, er der fastsat
en række målsætninger, som skal forstås som værende milepæle frem mod målet. Disse tager
udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og kan af generalforsamlingen reguleres fra år til år. Dette
forbehold tages, da disse problemstillinger som fremstilles ikke behøver at være aktuelle om f.eks. to
år, og derfor skal det være muligt for organisationen at ændre målsætningerne og dermed fokus.
Vision
Aalborg Universitet skal være det bedst tænkelige sted at studere.
Mission
Studentersamfundet skal gennem faglige, sociale, studenterpolitiske og lignende aktiviteter levere et
stadigt bedre bidrag til at skabe de bedst mulige rammer for de studerende ved Aalborg Universitet.
Målsætninger
●

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.

●

Studentersamfundet skal øge udbuddet af tilbud til de studerende samt øge
opmærksomheden på disse tilbud. Herunder gennem indgåelse af aftaler med flere eksterne
samarbejdspartnere.

●

Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for dennes mulighed for at
blive hørt og opnå indflydelse ved AAU gennem organisationen og dennes understøttende
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grupper samt AAUs råd, nævn og udvalg.
●

Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for vigtigheden af, at de
studerende er repræsenteret i AAUs råd, nævn og udvalg. Vigtigheden både for den enkelte
studerende, de studerende som en helhed, Studentersamfundet som organisation og
Studentersamfundets økonomi.

●

Studentersamfundet skal øge gennemsigtigheden af organisationen for dermed at opnå
lavere kompleksitet, større effektivitet og en klarere, samlet struktur for organisationens
foretagender.

●

Studentersamfundet skal øge de studerendes forståelse for disses muligheder for at bedrive
frivilligt arbejde i organisationen. Ydermere bør Studentersamfundet øge involveringen af og
ansvarsfølelsen ved de frivillige i selv samme.
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12. Vedtægtsændring: 1. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen

Forslag:
Ændre :

Kap. 1 - Navn og formål
§1: Organisationens navn er Studentersamfundet ved Aalborg Universitet.
Stk. 2: Studentersamfundet er stiftet på initiativ af Moderate Studenter ved AUC og Studenterrådet
ved AUC d. 2 marts 1991.
Stk. 3: Studentersamfundet overtager alle forpligtelser fra Studenterrådet ved AUC og Moderate
Studenter ved AUC.
§2: Studentersamfundet er en studenterorganisation, som har til formål gennem faglige, sociale,
studenterpolitiske og lignende aktiviteter at levere et stadigt bedre bidrag til at skabe de bedst
mulige rammer for alle studerende og Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet.
Stk. 2: Studentersamfundet er uafhængigt af partipolitiske og fagpolitiske interesser og udtaler sig
udelukkende om emner, der vedrører studenterpolitik og om forhold, der vedrører de studerendes
studieliv.
Stk. 3: Studentersamfundet skal gennem støtte og samarbejde tilbyde sig som paraplyorganisation
for alle åbne studenterorganisationer på Aalborg Universitet, såfremt disse ikke er i strid med
Studentersamfundets principper for samarbejdspartnere.
og

Kap. 3 – Samarbejdspartnere
§6: Studentersamfundet indgår ikke i nogen form for samarbejde med parter, der anvender vold
og/eller diskrimination eller billiger disse.
Til:

Kap. 1 - Navn og Hjemsted
§1 Organisationens navn er Studentersamfundet ved Aalborg Universitet og forkortes
Studentersamfundet.
§2 Organisationens hjemsted er på Aalborg Universitet.

Kap. 2 - Formål
§3 Organisationens formål er med udgangspunkt i aktiviteter og i det forpligtende fællesskab at
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styrke studiemiljøet for studerende og p.hd. studerende på Aalborg Universitet.
Stk. 1 Disse aktiviteter dækker over sociale, studenterpolitiske og faglige arrangementer.
§4 Organisationen er en partipolitisk uafhængig studenterorganisation og udtaler sig udelukkende
om emner, der vedrører studenterpolitik og om forhold, der vedrører de studerendes studieliv.
§5 Organisationen anvender ikke eller indgår i nogen form for samarbejde med parter, der anvender
vold og/eller diskrimination.
§6 Organisationen skal gennem støtte og samarbejde tilbyde sig som paraplyorganisation for alle
åbne studenterorganisationer på Aalborg Universitet, såfremt at disse ikke er modstridende med §4
og/eller §5. Indlemmelse i Studentersamfundet sker i henhold til §57.
§7 I Organisationens strategi findes en vision og mission samt målsætninger om hvordan de opnås.
Det er generalforsamlingen som fastlægger visionen og missionen hvert tredje år, hvor
målsætningerne revideres årligt. Visionen og missionen skal være offentligt tilgængelig på
organisationens hjemmeside.

Motivation:
Denne ændring er mest en del sproglig, der bliver dog fjernet historiske ting fra vedtægterne, som er
uden betydning for organisationens nuværende arbejde.
Det er bestyrelsens overbevisning at disse vedtægter er mere gennemsigtige end de tidligere.
Derudover er det et stilistisk valg at bruge flere enkelte paragraffer end hidtil.

Handling:
Sproglig ændring og fjernelse af dannelse og historiske forpligtelser. Ud over det flyttes tidligere
Kapitel 3 til kun at ligge som §5. Kapitel 3 fjernes derfor.
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13. Vedtægtsændring: 2. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen.

Forslag:
At ændre:

Kap. 2 - Medlemmer
§3 Alle, der er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet, kan
optages som medlemmer.
Stk. 2: Der findes to medlemskaber af Studentersamfundet: et ordinært medlemskab og et
ekstraordinært medlemskab. Et ekstraordinært medlemskab kan erhverves, såfremt man studerer
maksimum 4 semestre på Aalborg Universitet, eller er studerende på Campus Esbjerg. Prisen for et
ordinært medlemskab er 250 kr. og prisen for et ekstraordinært medlemskab er 150 kr.
§4: Medlemmer, der ikke længere er indskrevet som studerende eller Ph.d. studerende ved Aalborg
Universitet, udmeldes. Alle medlemmer kan uden yderligere varsel udmelde sig af
Studentersamfundet. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
§5: Medlemskab af Studentersamfundet medfører ikke yderligere forpligtelser for hverken
medlemmet eller Studentersamfundet end anført i vedtægterne. Medlemmer er ikke bundet af
Studentersamfundets generelle holdninger og kan derfor til hver en tid ytre deres holdninger i eget
navn.
Til:

Kap. 3: Medlemskreds
§8 Som medlemmer kan enhver optages, som er studerende eller p.hd. studerende på Aalborg
Universitet.
§9 Indmeldelse sker på organisationens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet
har betalt kontingent.
Stk. 2 Kontingentet betales ved indmeldelse som engangsbeløb og ikke yderligere.
Stk. 3. Kontingentsatsen for et ordinært medlemskab er kr. 250.
Stk. 4. Kontingentsatsen for et ekstraordinært medlemskab er 150 kr. Et ekstraordinært medlemskab
kan erhverves, såfremt man studerer maksimum 4 semestre på Aalborg Universitet, eller er
studerende på Campus Esbjerg.
§10 Medlemskabet er gyldigt så længe den studerende eller p.hd. studerende er indskrevet på
Aalborg Universitet.
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§11 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til organisationens sekretariatet.

Motivation:
Denne ændring simplificerer afsnittet om medlemmer, ydermere bliver der fjernet et “zero-liability”
fra vores vedtægter. Dette skyldes at, vi i Studentersamfundet ytrer os på vegne af alle de
studerende, medlemmer som ikke-medlemmer, gennem demokratisk proces i Studenterforum.

Handling:
Ændrer ordlyd og fjerner §5 da dette menes at være delvist implicit/delvist forkert.
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14. Vedtægtsændring: 3. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen.

Forslag:
Tilføjelse af:

Kap. 4 - Interne organer
§12 Organisationens interne organer er i hierarkisk rækkefølge:

stk. 2 Studenterforum er organisationens politiske beslutningsorgan og kan derfor ikke
overtrumfes af generalforsamlingen på områder omhandlende politiske beslutninger og
holdninger.

Motivation:
Afsnittet er indført med formålet at få større klarhed over organisatationens bestlutningshieraki.
Derudover er målet at fastslå studenterforums beslutningsevne overfor politiske emner.
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Handling:
Ses i motivation.
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15. Vedtægtsændring: 4. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen.

Forslag:
At ændre:

Kap. 4 - Generalforsamlingen
§7: Generalforsamlingen er Studentersamfundets øverste myndighed.
§8: Til generalforsamlingen har alle Studentersamfundets medlemmer, tidligere medlemmer, samt
studerende og ansatte ved Aalborg Universitet møderet og taleret. Kun medlemmer af
Studentersamfundet har stemmeret og er valgbare. Ved valg til kritisk revisor er studerende, PhD.
studerende og ansatte ved Aalborg Universitet valgbare.
§9: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §32-34.
Stk. 2: Hvis posten som Formand eller Studenterpolitisk Ordfører er på valg, skal kandidater til disse
have indsendt et skriftligt opstillingsgrundlag før generalforsamlingen åbnes. Disse omdeles til
generalforsamlingens deltagere.
Stk. 3: Valg til medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse foretages i følgende rækkefølge: Valg
til Formand, valg til Næstformand, valg til Kasserer, valg til Organisationsansvarlig og valg til menige
medlemmer.
Stk. 4: Såfremt posterne til Formand, Næstformand, Kasserer og Organisationsansvarlig er på valg, og
generalforsamlingen ikke er i stand til at vælge disse, indkalder Studentersamfundets bestyrelse til
en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 5: Ingen person valgt på generalforsamlingen kan forblive på sin post, efter generalforsamlingen
eller et medlemsmøde har udtrykt mistillid til vedkommende.
§10: Studentersamfundets bestyrelse skal på Studentersamfundets hjemmeside inden for 3 uger
efter generalforsamlingens afslutning offentliggøre Studentersamfundets vedtagne vedtægter og
retningslinjer for grupper samt referatet af generalforsamlingen.
Stk. 2: Alle dokumenter fra generalforsamlingen skal forblive offentligt tilgængelige på
Studentersamfundets hjemmeside.
§11: Generalforsamlingen skal optages på lyd, så tvivlsspørgsmål omkring referatet af
generalforsamlingen kan opklares.
§12: Den ordinære generalforsamling afholdes i Aalborg i marts eller april måned.
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Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal
ske med mindst én måneds varsel ved annoncering i relevante medier og/eller e-mail tilsendt alle
medlemmer af Studentersamfundet.
Stk. 3: Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
• Åbning og konstituering
• Bestyrelsens årsberetning
• Studenterpolitisk ordførers årsberetning
• Studentersamfundets årsregnskab
• Kritiske revisorers årsberetning
• Vedtagelse af Studentersamfundets visionspapirer; gældende for tre år
• Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram
• Vedtagelse af Studentersamfundets årsbudget
• Indkomne forslag
• Valg af Formand for Studentersamfundet
• Valg til Næstformand for Studentersamfundet
• Valg til Kasserer for Studentersamfundet
• Valg til Organisationsansvarlig for Studentersamfundet
• Valg af menige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse
• Valg af to kritiske revisorer
Stk. 4: Forslag til visionspapirer, arbejdsprogram, budget, ændring af nuværende vedtægter og
ændring af retningslinjer for grupper samt øvrige forslag skal være Studentersamfundets bestyrelse i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5: Studentersamfundets bestyrelse skal gøre, generalforsamlingsmappen tilgængelig på
Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Generalforsamlingsmappen skal som minimum indeholde bestyrelsens årsberetning,
Studenterpolitisk årsberetning, kritiske revisorers årsberetning, forslag til visionspapirer, forslag til
arbejdsprogram og indkomne forslag. Regnskabet og forslag til budget skal ligeledes være
tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Alle dokumenter til behandling på generalforsamlingen skal foreligge på print ved
generalforsamlingens begyndelse.
Stk. 6. Strategien for Studentersamfundet fastlægges hvert tredje år. I strategien findes en vision og
mission for organisationen, samt et antal målsætninger, der beskriver hvordan førnævnte vision og
mission opnås. Målsætningerne skal til den årlige generalforsamling revurderes, således at strategien
er tidssvarende i forhold til den udvikling som organisationen gennemgår.
og

Kap. 10 - Afstemninger og personvalg
§32: Der kan ikke brevstemmes eller stemmes ved fuldmagt.

Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet
Fibigerstræde 15
DK-9220 Aalborg Ø
www.studentersamfundet.dk

Telefon:
+45 9940 8013
Fax:
+45 9815 9494
info@studentersamfundet.aau.dk

51 a
 f 81

Generalforsamling 2018
+45 9940 8016
bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk

§33: Afstemninger om vedtagelse af forslag foretages ved håndsoprækning. Såfremt minimum én
tilstedeværende stemmeberettiget ytrer ønske om en anonym afstemning, kan afstemningen dog
foretages skriftligt og hemmeligt.
Stk. 2: For vedtagelse af forslag kræves almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er anført i
vedtægterne.
Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er
stemmelighed, bortfalder forslaget.
§34: Personvalg foretages skriftligt og hemmeligt. For så vidt der er tale om valg til en post, der ikke
er på valg til generalforsamlingen, og ingen stemmeberettigede har indvendinger herimod, kan valget
dog foretages ved håndsoprækning.
Stk. 2: Såfremt antallet af opstillede overstiger antallet af poster, der er på valg, afholdes der
individuelle tillidsvalg, hvor der stemmes for eller imod de enkelte opstillede. En opstillet skal have
flere stemmer for end imod for at blive valgt.
Stk. 3: Såfremt alle menige medlemmer af Studentersamfundets bestyrelse er på valg, og antallet af
opstillede overstiger antallet af poster, der er på valg, stemmes der efter pointvalgsmetoden ved valg
til disse. Hver stemmeberettiget kan således stemme på op til 8 personer i prioriteret rækkefølge,
hvor førsteprioriteten får 8 point, andenprioriteten får 7 point etc. De 8 personer der får flest point,
vælges til posterne.
Stk. 4: Såfremt antallet af opstillede ved øvrige personvalg overstiger antallet af poster, der er på
valg, har hver stemmeberettiget én stemme pr. post ved valg til disse. Opstillede indvælges efter
antallet af modtagne stemmer. Hvis kun én post er på valg, foretages der dog omvalg mellem de
opstillede, der ikke har fået færrest stemmer, indtil én opstillet har fået over halvdelen af de afgivne
stemmer.
Stk. 5: I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de berørte opstillede. I tilfælde af
stemmelighed mellem alle opstillede, der er på valg, foretages lodtrækning.

Til:

Kap. 5: Generalforsamling.
§13 Generalforsamlingen er organisationens højeste myndighed.
§14 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst én
måneds varsel på skrift til samtlige af organisationens medlemmer.
stk. 2 Dette skal ske ved udsending af mail til medlemmerne, og ved annoncering i relevante medier.
§15 Møde-, og taleberettigede er studerende, p.hd. studerende, tidligere medlemmer og ansatte på
Aalborg Universitet. Stemme-, og opstillingsberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer
af organisationen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
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Stk. 2. Ved valg til kritiske revisorer er tidligere medlemmer af organisationen og ansatte på Aalborg
Universitet også opstillingsberettigede.
§16 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1)Åbning med valg af dirigent og referent
2)Bestyrelsens beretning
a) Organisatorisk beretning
b) Studenterpolitisk beretning
c) Økonomisk beretning
3)Kritiske revisorers beretning
4)Godkendelse af regnskab
5)(Hvert tredje år) Vedtagelse af Studentersamfundets strategipapir; gældende for tre år. (Årligt)
Vedtagelse af målsætninger for opnåelse af strategipapiret.
6) Vedtagelse af Studentersamfundets arbejdsprogram
7) Vedtagelse af Studentersamfundets budget for det pågældende kalenderår
8) Indkomne forslag
9) Valg:
a) Valg af Formand
b) Valg af Studenterpolitisk Ordfører
c) Valg af Organisatorisk Næstformand
d) Valg af Kasserer
e) Valg af 8 menige medlemmer til bestyrelsen
f) Valg af to kritiske revisorer
11) Eventuelt
§17 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
§18 Bestyrelse skal gøre beretninger, budgetforslag og regnskab samt indkommende forslag
tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside senest 12 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2. Dette skal ved generalforsamlingens begyndelse foreligge udskrevet for generalforsamlingens
deltagere.
§19 Opstillingskandidatur til organisationens forretningsudvalg skal foreligge for sekretariatet og
bestyrelsen ved midnat inden generalforsamlingens begyndelse. Kandidaturerne vil derefter
foreligge udskrevet for generalforsamlingens deltagere.
Stk. 2. Såfremt at generalforsamlingen ikke vælger et fuldtalligt forretningsudvalg, indkalder den
tiltrædende bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer for de
manglende poster i forretningsudvalget indtil afholdelsen.
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§20 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det
begæres af blot én mødedeltager.
Stk. 2 Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal, der skal vælges, foretages altid
skriftlig afstemning. Såfremt antallet af opstillede passer til antallet af den enkelte post afholdes en
skriftlig afstemning om tillid, hvor personen vælges ved simpelt flertal.
Stk. 3 Ved personvalg til de enkelte forretningsudvalgsposter anvendes reglen om simpelt flertal.
Stk. 4 Såfremt alle menige medlemmer af organisationens bestyrelse er på valg, og antallet af
kandidater overstiger antallet af poster, der er på valg, stemmer de stemmeberettigede på det antal
af poster der skal vælges. De 8 kandidater med flest antal stemmer er valgt til posterne.
Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen og hvis der også denne gang er
stemmelighed bortfalder forslaget. Såfremt det er vedrørende personvalg foretages lodtrækning
mellem de berørte kandidater.
§21 Såfremt at generalforsamlingen udtrykker mistillid til et medlem af bestyrelsen skal denne
fratræde. Det samme gør sig gældende for de kritiske revisorer.
§22 Offentliggørelse af referat og reviderede vedtægter skal forelægge på organisationens
hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen. Disse skal forblive tilgængelige på
hjemmesiden i minimum 5 år.

Motivation:
Bestyrelsen mener at der med en længere overleveringsperiode kan sikres en bedre vidensdeling og
sikring af foreningens fortsatte virke. Som en konsekvens af dette mener vi at generalforsamlingen
skal afholdes i marts måned, for at perioden ikke skubbes for langt ud mod eksamensperioden.
Der skal være mulighed for at tidligere studerende kan bidrage til foreningen som kritiske revisorer,
det vil denne vedtægtsændring give adgang til.
Tilføjelsen af et eventuelt punkt er tilføjet for at sikre alle parter bliver hørt.
Bestyrelsen vurderer at medlemmer af forretningsudvalget skal have besluttet sig inden
generalforsamlingen for at de vil træde ind i bestyrelsen. Dette er for at sikre at disse poster med
ekstra ansvar bestrides af personer der har gjort sig overvejelser om arbejdet inden
generalforsamlingen.
Afstemningsreglerne er blevet gjort meget simplere. Bestyrelsen mener at det har været for
vanskeligt at styre en afstemning, og det er derfor ændret med denne vedtægtsændring.
Dokumenterne der gemmes er der en tidsgrænse på, sådan at man ikke skal gemme dokumenter fra
flere årtier tilbage. Dette er en rent praktisk ændring.

Handling:
Generalforsamlingen skal nu ligge i Marts. Tidligere studerende kan vælges som kritiske revisorer.
Der er nu et eventuelt punkt i dagsordenen. Forretningsudvalget kan ikke stille op på dagen.
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Afstemningsregler ligger nu i dette kapitel. Der stemmes nu efter simpelt flertal ved de menige
medlemmer og ikke på baggrund af pointmetode. Der er ydermere en procedure ved stemmelighed.
Dokumenter skal være offentligt tilgængelige i 5 år.
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16. Vedtægtsændring: 5. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen.

Forslag:
Ændre:
§13: En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis dette begæres med beslutningstema af
mindst 100 medlemmer, et medlemsmøde eller Studentersamfundets bestyrelse. Afholdelsen skal
finde sted i Aalborg senest 3 uger efter begæringen.
Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal
ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i relevante medier og/eller e-mail tilsendt alle
Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske herom.
Stk. 3: Forslag til ændring af nærværende vedtægter eller retningslinjer for grupper samt øvrige
forslag skal være Studentersamfundets bestyrelse i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stk. 4: Studentersamfundets bestyrelse skal gøre indkomne forslag tilgængelige på
Studentersamfundets hjemmeside senest 5 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
til:

Kap. 6: Ekstraordinær generalforsamling

§23 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdelse, hvis mindst 100 medlemmer, et
medlemsmøde, eller bestyrelsen begærer dette, med skriftlig begrundet anmodning og krav til
dagsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling med dagsorden, som
afholdelse i Aalborg senest 3 uger efter begæringen.
Stk. 3 Indkaldelsen udarbejdes af organisationens bestyrelse og skal ske med 14 dags varsel, ved
annoncering af i relevante medier. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes i Aalborg.
§24 Forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2 Bestyrelse skal gøre indkommende forslag tilgængelige på Studentersamfundets hjemmeside
senest 5 dage før generalforsamlingen.
§25 Afstemning og personvalg foregå i forhold til §20, §20 stk. 2, §20 stk. 3, §20 stk. 4, §20 stk. 5.
§26 I denne sammenhæng er §22 ligeledes gældende. ift. til offentliggørelse af dokumenter fra
generalforsamlingen.
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Motivation:
Bestyrelsen mener at denne ændring vil give større overskuelighed i vedtægterne.

Handling:
Deler generalforsamlig og ekstaordinær generalforsamling op i to kapitler, så det er nemmere at
finde, ud over det er datoer og krav det samme.
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17. Vedtægtsændring: 6. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen.

Forslag:
Ændre:

Kap. 5 - Medlemsmødet
§14: Medlemsmødet er Studentersamfundets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
§15: Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 20 medlemmer, Studenterforum,
en gruppe under Studentersamfundet eller Studentersamfundets bestyrelse. Afholdelsen skal finde
sted i Aalborg senest 3 uger efter begæringen.
Stk. 2: Indkaldelse med dagsorden udarbejdes af Studentersamfundets bestyrelse. Indkaldelsen skal
ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i relevante medier og/eller e-mail tilsendt alle
Studentersamfundets grupper og øvrige, der har ytret ønske herom.
§16: Til medlemsmødet har alle Studentersamfundets medlemmer, ansatte og tidligere
medlemmer samt Aalborg Universitets studerende og ansatte møderet og taleret. Kun
Studentersamfundets medlemmer har stemmeret.
§17: Medlemsmødet kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle konkrete sager.
Medlemsmødet kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for nærmere
bestemte områder, som fastlægges af medlemsmødet. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har
tilbagemeldingspligt over for medlemsmødet.
§18: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §32-34.
til:

Kap. 7: Medlemsmødet

§27 Medlemsmødet er organisationens andenhøjeste myndighed.
§28 Et medlemsmøde afholdes minimum pr. semester, hvori der ikke foreligger en
generalforsamling.
§29 Et medlemsmøde skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 20 medlemmer, Studenterforum,
en gruppe i Studentersamfundet eller Studentersamfundets bestyrelse, med skriftlig begrundet
anmodning og dagsorden.
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Stk. 2 Bestyrelsen indkalder til medlemsmødet med dagsorden, som afholdelse i Aalborg senest 3
uger efter begæringen.
Stk. 3 Indkaldelsen udarbejdes af organisationens bestyrelse og skal ske med 14 dags varsel. Ved
annoncering af i relevante medier.
§30 Møde-, og taleberettigede er studerende, p.hd. studerende, tidligere medlemmer og ansatte på
Aalborg Universitet. Stemme-, og opstillingsberettigede på medlemsmødet er alle medlemmer af
organisationen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§31 Medlemsmødet har kompetence til at behandle konkrete sager og ind supplerer menige
bestyrelsesmedlemmer ved frafald i organisationen s bestyrelse.
Stk. 2 Retningslinjer for grupper kan ligeledes revideres på medlemsmødet.
§32 Afstemning og personvalg foregå i forhold til §20, §20 stk. 2, §20 stk. 3, §20 stk. 4, §20 stk. 5.
§33 I denne sammenhæng er §22 ligeledes gældende ifht. Offentliggørelse af dokumenter fra
medlemsmødet.

Motivation:
Bestyrelsen ønsker at give medlemsmøder beføjelser til at ændre i retningslinjer for grupper.
Medlemsmøder bør have denne beføjelse, da retningslinjerne for grupper ønskes mere versatile i
forhold til eksempelvis vedtægterne.

Handling:
Medlemsmøder får mulighed for at rette i retningslinjer for grupper.
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18. Vedtægtsændring: 7. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen.

Forslag:
Ændre:

Kap. 6 - Daglig ledelse
§ 19: Den daglige ledelse af Studentersamfundet varetages af Studentersamfundets bestyrelse, som
har til opgave at:
● Følge Studentersamfundets interne og eksterne aktiviteter
● Sikre koordineringen og udvekslingen af information mellem Studentersamfundets organer
og repræsentanter.
● Varetage Studentersamfundets økonomi (herunder budgetrevision og bevillinger).
sikre, at kassereren sætter sig ind i Studentersamfundets regnskabssystemer og kvartalsvist
gennemgår regnskabet med bestyrelsen.
● Sikre varetagelsen af Studentersamfundets administration.
● Sikre drift samt udviklingen af rammerne for at bedrive studenterpolitik på AAU.
● Styrke den almene studerendes forhold til Studentersamfundet som studenterpolitisk
organisation.
● Sikre afholdelsen af faste aktiviteter (herunder generalforsamlinger, medlemsmøder og
møder i Studenterforum)
Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse kan nedsætte udvalg og aktivitetsgrupper til at behandle
konkrete sager. Bestyrelsen kan overlade kompetence til disse i nærmere bestemt omfang inden for
nærmere bestemte områder. Alle udvalg og aktivitetsgrupper har tilbagemeldingspligt over for
bestyrelsen.
§20: Studentersamfundets bestyrelse består af en Formand, en Næstformand (fungerende som
Studenterpolitisk Ordfører), en Kasserer, en Organisationsansvarlig, en Studiestartsansvarlig, en
Valgansvarlig, en Kommunikationsansvarlig, en IT-ansvarlig, en Eventansvarlig, en Ansvarlig for
eksterne samarbejdspartnere, en Ansvarlig for fakultetsråd og lokale studieforeninger og en Ansvarlig
for internationale studerende.
Stk. 2: Studentersamfundets bestyrelse vælges på en generalforsamling for perioden indtil den
næste ordinære generalforsamling.
Stk. 3: Studentersamfundets bestyrelses medlemmer må gerne være kontaktperson for eller
repræsentere grupper, som de selv er aktivister i. I ethvert henseende, hvor der træffes beslutninger
vedrørende en gruppe, erklæres bestyrelsesmedlemmer, der er aktivister i den pågældende gruppe,
for inhabile.
Stk. 4: I tilfælde af at Studentersamfundets bestyrelse udtrykker mistillid til et medlem af
bestyrelsen, kan vedkommende ikke forblive på sin post.
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Stk. 5: I tilfælde af at der udtrykkes mistillid til Studentersamfundets bestyrelse, eller denne samlet
trækker sig, vælges en ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling.

§21: Til bestyrelsesmøder deltager repræsentanter fra Studentersamfundets administration, såfremt
det er nødvendigt. Alle grupper og udvalg under Studentersamfundet har mulighed for at have en
observatør med til bestyrelsesmøder. Udelukkende bestyrelsesmedlemmer valgt ved
Studentersamfundets generalforsamling har stemmeret
§22: I tilfælde af, at formands-, næstformands-, kassererposten eller posten som
organisationsansvarlig står ubesat, udpeger Studentersamfundets bestyrelse en fungerende
Formand, Næstformand, Kasserer eller Organisationsansvarlig. Studentersamfundets bestyrelse skal
snarest muligt foranledige, at en ny Formand, Næstformand, Kasserer eller Organisationsansvarlig
vælges. Den fungerende Formand, Næstformand, Kasserer og Organisationsansvarlig er kun
stemmebærende medlemmer af bestyrelsen hvis de er valgt blandt bestyrelsen. I den periode
formandsposten står ubesat tiltræder Næstformanden som fungerende Formand, indtil en anden er
valgt ved en generalforsamling.
Stk.2: I tilfælde af, at formands-, næstformands- kasserer eller Organisationsansvarligposten står
ubesat, kan disse kun indsuppleres på en generalforsamling.
Stk.3: I tilfælde af, at menige bestyrelsesposter står ubesat, kan disse indsuppleres på et
medlemsmøde, hvor afstemninger og personvalg foregår i henhold til §§37-38.
til:

Kap. 8: Bestyrelse og Forretningsudvalg
§34 Foreningens strategiske ledelse udgøres af bestyrelsen. Foreningens daglige ledelse varetages af
forretningsudvalget.
Stk. 2 Den strategiske og den daglige ledelse foregår i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
§35 Bestyrelsen består af forretningsudvalget samt af 8 menige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Forretningsudvalget består af formand, studenterpolitisk ordfører, organisatorisk
næstformand og kassereren.
Stk. 3. De menige bestyrelsesmedlemmer består af en studiestartsansvarlig, valgansvarlig,
kommunikationsansvarlig, IT-ansvarlig, eventansvarlig, ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere,
ansvarlig for internationale studerende, ansvarlig for fakultetsråd og lokalestudieforeninger.
§36 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og postbeskrivelser samt arbejdsfordeling.
Stk. 2 Balancen mellem strategisk ledelse og daglig ledelse fastsættes i bestyrelsens
forretningsorden.
Stk. 3 I forretningsordenen kan bestyrelsen nedsætte udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Desuden kan bestyrelsen overlade kompetence til disse. Udvalgene har tilbagemeldingspligt overfor
Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet
Fibigerstræde 15
DK-9220 Aalborg Ø
www.studentersamfundet.dk

Telefon:
+45 9940 8013
Fax:
+45 9815 9494
info@studentersamfundet.aau.dk

61 a
 f 81

Generalforsamling 2018
+45 9940 8016
bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk

bestyrelsen.
§37 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver. Desuden kan
bestyrelsen overlade kompetence til disse. Udvalgene har tilbagemeldingspligt overfor bestyrelsen.
§38 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i en beslutning, hvori den pågældende her særlig personlig
interesse.
§39 Et nyt bestyrelsesår starter 3 uger efter generalforsamlingen. Her tiltræder de på
generalforsamlingen valgte personer til deres bestyrelsesposter. Denne periode fungerer som en
overleveringsperiode fra den afgående til den tiltrædende bestyrelse.
Stk. 2 De på medlemsmødet indsupplerede bestyrelsesmedlemmer eller indvalgte i bestyrelsen på en
ekstraordinær generalforsamling tiltræder deres bestyrelsespost øjeblikkeligt efter valg.
§40 I tilfælde af mistillid fra bestyrelsen til et bestyrelsesmedlem kan vedkommende ikke forblive på
sin post. Dette kan kun ske ved 2/3 flertal af alle bestyrelsesmedlemmer ved et jf.
forretningsordenen retmæssigt indkaldt bestyrelsesmøde.
§41 Ved frafald i forretningsudvalget i løbet af bestyrelsesåret indkalder bestyrelsen til ekstraordinær
generalforsamling. Ved frafald i blandt de menige bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen
indsupplerer ved et medlemsmøde.
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer for de manglende poster i forretningsudvalget jf. §x. indtil den
ekstraordinære generalforsamling.
§42 Organisationens bestyrelse kan oprette og nedlægge studentermedhjælperstillinger.
Stk. 2. Alle ansættelsesforhold i organisationen skal godkendes af organisationens bestyrelse. En
repræsentant fra bestyrelsen skal desuden deltage i ansættelsessamtalerne.
Stk. 3 Hvis det ønskes kan forretningsudvalget indsættes efter et på generalforsamlingen valgt
lønniveau jf. organisationens fastsatte budget.

Motivation:
Bestyrelsen ønsker at vedtægterne giver en mere overordnet beskrivelse af bestyrelsens arbejde. I
overleveringsperioden på 3 uger ønskes den gamle bestyrelse stadig at have stemmeret ved
bestyrelsesmøder.
Der har manglet beskrivelse af hvordan bestyrelsen kan stille mistillid til et medlem af bestyrelsen.
Denne er nu udpenslet.
Der er tilføjet tekst om bestyrelsens rolle i forhold til ansættelser ved Studentersamfundet, for at
sikre der ikke er misforståelser om disse.

Handling:
Kortere og mere overordnet beskrivelse af bestyrelsens arbejde.
Den nyvalgte bestyrelse har en 3 uger, hvor den gamle bestyrelse stadig er ved magt.
Tilføjelse af hvordan bestyrelsen kan stille mistillid.
Indførelse af bestyrelsens forhold til ansættelser.
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19. Vedtægtsændring: 8. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen.

Forslag:
Ændre:

Kap. 11 - Økonomi
§35: Studentersamfundets regnskabsår følger kalenderåret.
§36: Generalforsamlingen godkender det af den eksterne revisor og de to kritiske revisorer
reviderede regnskab for det foregående år og fastlægger budgettet for indeværende år.
Stk. 2: Generalforsamlingen godkender lønniveau for Studentersamfundets Formand, Næstformand
(Studenterpolitiske Ordfører), Kasserer og Organisationsansvarlige såfremt det ønskes ændret i
forhold til det gældende niveau.
§37: Studentersamfundets bestyrelse er ansvarlig for regnskabsførelsen og budgetplanlægningen.
§38: Ansættelsesforhold skal godkendes af Studentersamfundets bestyrelse.
§39: Studentersamfundets bestyrelse, Studenterforum, fakultetsrådene og evt. andre af
Studentersamfundets grupper gives på budgettet hver en bevilling, som disse administrerer
selvstændigt. Internt i hver gruppe vælges en økonomiansvarlig, som er ansvarlig for bevillingen over
for Studentersamfundets bestyrelse.
§40: Medlemmerne hæfter kun med deres indbetalte kontingent.
§41: Studentersamfundet hæfter kun med sin egen formue.
§42: Lån for Studentersamfundet kan kun optages af Formanden med Studentersamfundets
bestyrelses accept.
§43: Sekretariatslederen har til enhver tid tegningsret ved foreningen i samråd med Formanden og
Kassereren, så længe der ikke er tale om gældsætning af foreningen. Aftaler indgået mellem
sekretariatslederen og Formanden og Kassereren, skal skriftlig dokumenteres.
Stk. 2: Sekretariatslederen har tegningsret uden samråd for aftaler omhandlende NETS, PBS eller
Netbank.
§44: Aktiviteter som budgetteres til et underskud større end 25.000 kr må kun påbegyndes
økonomisk, såfremt budgettet for aktiviteten er godkendt på et medlemsmøde eller en
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generalforsamling. En sådanne aktivitet der ønskes påbegyndt mellem regnskabsårets start og den
ordinære generalforsamling, skal således godkendes af en ekstraordinær generalforsamling.
Lønninger af sædvanlig karakter er undtaget fra denne vedtægt.

til:

Kap. 9: Økonomi, regnskab og revision
§43 Organisationens regnskabsår følger kalenderåret.
§44 Bestyrelsen er ansvarlig for budgetplanlægning samt regnskabsføring.
§45 Regnskabet revideres af de kritiske revisorer og revideres af en ekstern revisor. Regnskabet
godkendes på generalforsamlingen.
§46 Organisationens grupper tildeles af på budgettet en bevilling som de selvstændigt råder over. De
forbliver dog en del af organisationens regnskabsføring.
§47: Aktiviteter eller investeringer som budgetteres med et underskud større end kr. 25.000 må kun
påbegyndes økonomisk, såfremt budgettet for aktiviteten er godkendt på et medlemsmøde eller en
generalforsamling. Sådanne aktiviteter eller investeringer der ønskes påbegyndt mellem
regnskabsårets start og den ordinære generalforsamling, skal således godkendes af en ekstraordinær
generalforsamling. Lønninger af sædvanlig karakter er undtaget fra denne vedtægt.
og

Kap. 10: Tegningsregler og Hæftelse
§48 Organisationen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserenen i organisationen. Ved
optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes organisationen af den samlede
bestyrelse.
§49 Der påhviler ikke organisationens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
på hviler organisationen udover deres indbetalte kontingent.
§50 Studentersamfundet hæfter kun ved sin egen formue.
§51 Ansatte kan af bestyrelsen gives kompetencer til tegningsret ved foreningen i samråd med
formanden og kassereren, så længe der ikke er tale om gældsætning af foreningen.
Stk. 2 Ansatte kan gives kompetence til tegningsret uden samråd for aftaler omhandlende NETS, PBS
eller Netbank.
Stk. 3 Aftaler om uddeling af kompetencer til tegningsret indgås skriftligt mellem den indeværende
bestyrelse og den ansatte

Motivation:
For at skabe mere overblik i vedtægterne er et gammelt kapitel opdelt. Der kommer også en
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tydeliggørelse af retningslinjer på tegning og hæftelse af foreningen, da dette har været uklart
førhen.

Handling:
Opdeling af gammelt kapitel. Klarere retningslinjer på tegning og hæftelse.
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20. Vedtægtsændring: 9. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen.

Forslag:
Ændre:

Kap. 7 - Studenterforum
§23: Studenterforum har kompetence til, på vegne af Studentersamfundet, at tage politisk stilling til
studenterpolitiske emner af enhver art. Studenterforum er underlagt Studentersamfundets formål og
vedtægter.
§24: Alle studerende ved Aalborg Universitet har møderet, taleret og stemmeret.
§25: Studenterforum kan nedsætte udvalg til at behandle konkrete politiske sager og har
tilbagemeldingspligt over for Studenterforum .
§26: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §32 og §34
§27: Studenterforum udpeger Studentersamfundets repræsentant til DSF’s Landsforum
og

Kap. 9 - Repræsentation af foreningen
§30: Studenterforum udpeger/indstiller Studentersamfundets repræsentanter til interne og eksterne
udvalg, hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe. Studentersamfundet forventer, at
mandater som bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og
Studentersamfundet orienteret om arbejdet og om vigtige dagsordenspunkter samt repræsenterer
den på Studenterforums vedtaget politik på området.
§31: Studentersamfundet forventer, at mandater, som er valgt på organisationens lister, eller som
bestrider tillidsposter for Studentersamfundet, holder studerende og Studentersamfundet orienteret
om arbejdet og vigtige dagsordenspunkter. Det forventes desuden, at valgte tager del i de faglige
diskussioner på faget og i Studentersamfundet og derved søger at nå frem til en fælles stillingtagen til
væsentlige sager.
til:
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Kap. 11: Studenterforum
§52 Studenterforum er foreningens højeste politiske myndighed, og varetager samt vedtager
foreningens studenterpolitiske holdninger.
§53 Den på generalforsamlingen valgte Studenterpolitiske Ordfører udtaler sig generelt om
foreningens studenterpolitiske holdninger.
Stk. 2 Såfremt den Studenterpolitiske Ordfører ikke er tilgængelig kan Studentersamfundets
bestyrelse udpege en midlertidig Studenterpolitisk Ordfører.
Stk. 3 Den Studenterpolitiske Ordfører står til ansvar overfor Studenterforum.
§54 Studenterforum udpeger/indstiller Studentersamfundets repræsentanter til interne og eksterne
udvalg, hvis aktiviteter ikke naturligt vedrører en enkelt gruppe.
Stk. 2 Studentersamfundet forventer, at mandater, som bestrider tillidsposter for
Studentersamfundet,
repræsenterer
Studenterforums
vedtagne
politik,
og
holder
Studentersamfundet orienteret om vigtige dagsordenspunkter.
§55 Alle studerende og p.hd studerende på Aalborg Universitet er møde-, tale-, stemme og
valgberettige.
§56 Studenterforum fastsætter selv sit kommissorium. I dette kan der nedsættes underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Motivation:
Der har været behov for en udspecificering af den Studenterpolitiske Ordførers forbindelse til
Studenterforum. Denne vil her blive fastsat tydeligt.

Handling:
Fastlægger Den studenterpolitiske ordførers arbejde er bundet sammen med Studenterforum.
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21. Vedtægtsændring: 10. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen.

Forslag:
Ændre:

Kap. 8 – Øvrige grupper
§28: Bestyrelsen kan godkende optagelsen af grupper med egne vedtægter og/eller kommissorium.
Grupperne er underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer for grupper. Grupperne
konstituerer sig selv.
§29: Én type af øvrige grupper er fakultetsrådene, som har til formål at facilitere tværfaglig
studenterpolitik, især med henblik på at støtte de indvalgte og lokale studieforeninger på fakultetet.
Yderligere har fakultetsrådene til formål at repræsentere de studerende på fakultetet, hvad angår
tværfaglige studenterpolitiske problemstillinger, som ikke hører under de lokale studieforeninger
eller studienævn.
Stk. 2: Der kan maksimalt være ét fakultetsråd pr. fakultet ved Aalborg Universitet.
til:

Kap. 12: Grupper
§57 Organisationens bestyrelsen kan godkende optagelsen af grupper med egne vedtægter og/eller
kommissorium.
§58 Grupperne er underlagt Organisationens vedtægter og retningslinjer for grupper. Grupperne
konstituerer sig selv.
Stk. 2 Retningslinjer for grupper er reglementet for gruppernes virke i Organisationen .
Retningslinjerne kan udelukkende revideres på Organisationens generalforsamling eller ved et
medlemsmøde.
Stk. 3 Organisationens bestyrelse kan dog ændre i retningslinjerne for gruppe, såfremt det drejer sig
om indmeldelse af nye grupper og oprettelse af nye ansættelsesstillinger.

Motivation:

Handling:
Strukturændring, ens af betydning.
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22. Vedtægtsændring: 11. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen.

Forslag:
Ændre:

Kap. 12 - Vedtægtsændringer
§45: Disse vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal der være
2/3 flertal blandt de afgivne stemmer for en vedtægtsændring, og mindst halvdelen af de fremmødte
stemmeberettigede skal have stemt for ændringen. Blanke stemmer tæller ikke som afgivne
stemmer.
Stk. 2: Ændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
til:

Kap. 12: Vedtægtsændringer
§59 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft øjeblikkeligt efter vedtagelse.

Motivation:

Handling:
Vedtægter træder nu i kraft efter de er vedtaget.
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23. Vedtægtsændring: 12. af 12
Foreslået af:
Bestyrelsen.

Forslag:
Ændre:
§46: Studentersamfundet kan kun nedlægges med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigedes
stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum.
Stk. 2. Organisationens egenkapital skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med
organisationens fastsatte formål eller til andre almennyttige formål på Aalborg Universitet
Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
til:

Kap. 14: Opløsning
§60 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, med tre måneders mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.
§61 I tilfælde af opløsning skal organisationens egenkapital overgå til formål på Aalborg Universitet
som understøtter de studerendes studiemiljø. Den opløsende generalforsamling afgør hvordan
midlerne fordeles blandt disse.

Motivation:
Bestyrelsen ønsker at lette læsningen af vedtægterne. Denne ændring letter læsningen ved at
fokusere strukturen overordnet.

Handling:
Strukturændring.
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Kandidatur
Post: Formand
Navn: Peter Fisker
Motivation:
Kære medlemmer af Studentersamfundet – Hermed følger min motivation for posten som formand
for Studentersamfundets bestyrelse.
Mit navn er Peter Kjær Fisker, jeg er 22 år gammel og jeg er på nuværende tidspunkt i gang med mit
4. semester på Elektronik & IT. Jeg har siden den 27. september 2017 siddet med i
Studentersamfundets bestyrelse som IT-ansvarlig. Derudover har jeg tidligere siddet i bestyrelsen i
BasisBaren, været formand for ESS og så blev jeg til AAU-valget i november indvalgt på
Studentersamfundets liste til Studienævn for Elektronik & IT.
Min tid i Studentersamfundets bestyrelse har været kendetegnet ved, at være travl og udfordrende,
men derved også utrolig lærerig og udviklende for mig, både som person og studerende. Gennem
min tid i bestyrelsen har jeg opnået en indsigt i hvordan vores organisation er bygget op, hvilket har
givet mig blod på tanden for at gribe de udfordringer, der ligger ved fortsat at arbejde mod at gøre
Aalborg Universitet til det bedste sted at studere. Jeg har desuden været en del af en gruppe, ledet af
den organisationsansvarlige, der har haft fokus på hvordan bestyrelsens arbejde kan optimeres
fremadrettet. I denne gruppe føler jeg at vi er kommet frem til mange gode ting, hvilket yderligere
har øget min motivation for at gribe de udfordringer fremtiden må bringe.
Herunder følger tre områder, som jeg mener er essentielle for os, som organisation, at fokusere på i
løbet af det næste år:
Vi bør fortsat have stort fokus på, hvordan vi effektivt fastholder alle vores flittige og engagerede
frivillige. Dette vil skulle gøres gennem bedre koordination af vores frivillige internt i organisationen,
således at det er overskueligt hvilke arbejdsopgaver, og fordele, de får når de er frivillige. Et andet
initiativ jeg mener, vi bør forsøge er en bedre kortlægning af vores interne ressourcer, så vi sammen
med vores frivillige kan udvikle organisationen. Derudover er det vigtigt at vi også bibeholder vores
fokus på hvervningen af nye frivillige, helt konkret gennem bl.a. vores intromøder, så vi også
fremadrettet har kræfter i organisationen.
Yderligere mener jeg, at det er vigtigt, at vi i Studentersamfundet har fokus på at værne om den
fællesskabsfølelse der er på tværs af det politiske og centralorganisatoriske. Denne
fællesskabsfølelse er der blevet arbejdet på igennem flere år, senest med sammenlægningen af SD
og bestyrelsen, og det er en vigtig del for os som organisation. Vi er meget unikke som
studenterorganisation idet vi favner utroligt bredt med vores grupper. Dette betyder at der er plads
til alle der har lyst til at være med og sådan mener jeg at det fortsat skal være. Det er derfor vigtigt at
vi både understøtter at de studerendes sag bliver talt gennem indvalgte, og Studenterforum, samt at
det som studerende er muligt at deltage i aktiviteter til studievenlige priser.
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I forlængelse af disse to ting kommer helt naturligt vores samarbejde med universitetet, som er
utroligt vigtigt for os som organisation da det er med til at vi kan facilitere så mange initiativer for de
studerende som vi gør. Målet med dette samarbejde må derfor være, at arbejde hen imod at Aalborg
Universitet skal være det bedst tænkelige sted at studere. Derfor er en del af dette samarbejde, at vi
holder os orienterede om affærerne på universitetet og er klar til at bringe det op for universitetet på
en konstruktiv måde hvis tingene ikke er som de bør være. Vi skal derfor fokusere på fortsat at styrke
dette samarbejde så vi sikrer de bedst mulige rammer for de studerende.
Hvis du har spørgsmål til mig eller mit kandidatur kan du kontakte mig på:
peter.fisker@studentersamfundet.aau.dk
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Kandidatur
Post: Organisationsansvarlig
Navn: Michael Falk Vedel
Motivation:
Mit navn er Michael Falk Vedel og er 23 år. Jeg er i færd med at skrive min bachelor i robotics, som er
færdig til sommer. Efter dette er jeg optaget på kandidaten i sundhedsteknologi, selvfølgelig her i
Aalborg. Jeg er en meget arbejdsom person, som har det bedre med at have noget at give mig til end
at slappe af i de vågne timer af døgnet. Jeg sidder pt som agerende indkøber i Bajers bar,
international ansvarlig i bestyrelsen og suppleant i electronic systems students (ESS).
Jeg har været aktiv i Studentersamfundet næsten siden afslutningen af min rusperiode, tilbage i
2015, hvor jeg trofast stod bag basisbaren hver fredag, helst lige fra åben af og så til luk. Jeg havde så
et kort “orlov” fra grupperne på 3. Semester, da min interesse lagde meget i bar arbejdet og Basis jo
som bekendt er lidt forskudt ift de andre barer. Da generalforsamlings tiden så kom, blev jeg valgt
ind som indkøber i Bajers bar, en rolle jeg har løftet langt ud over hvad der forventes, i fraværet af en
næstformand og min tætte forbindelse til centralbestyrelsen. Denne forbindelse har jeg skabt, da jeg
i maj valgte at stille op til medlemsmødet som international ansvarlig i bestyrelsen, her blev jeg vist
tilliden til mit organisatoriske arbejde første gang i S’et og blev valgt ind. I centralbestyrelsen har mit
fokus det sidste år lagt på at gøre studentersamfundet mere synligt over for de internationale
studerende, primært ved deltagelse i samtlige receptioner/messer vi er blevet inviteret til, som har
internationalt islæt. Udover dette har jeg sørget for at vi nu har engelske roll ups til vores events og
generelt kørt en længere kamp for at vi husker at få information ud på engelsk også.
Udover disse tre primære områder, har jeg haft en masse Ad-Hoc opgaver og bestræbt mig i at
deltage i så meget som muligt, blandt andet kan det nævnes at jeg var med til oprydning efter
studiestartsfesten 2017, hvor jeg ikke forlod gigantium førend studiestartsfest udvalget var helt
færdige med oprydningen og selv klar til at tage hjem.
Mit håb er at fortsatte bestyrelsesarbejdet i det kommende år, men med en mere strategisk vinkel på
mit arbejde, hvorfor jeg opstiller som organisationsansvarlig. Vi bør i Studentersamfundet, det
kommende år have større fokus på at skabe en større fællesskabsfølelse. Dette skal ske gennem
tiltag som flere sociale arrangementer uden alkohol, både til medlemmer, men også frivillige.
Herudover er det vigtigt at vi kommer mere ud til de internationale studerende, vi har i det
forgangne år, allerede arbejdet med dette, men der foreligger stadig et stort arbejde med f.eks.
oversættelse af vores hjemmeside. Tiltag som disse er, i min optik, det vi mangler i
studentersamfundet, for at kunne nå yderligere ud til de studerende, både dem der vil være frivillig,
men også dem der “bare” vil være medlemmer.
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Hvis man har spørgsmål til mit kandidatur, kan jeg kontaktes på: michael.vedel@s-et.aau.dk
Med venlig hilsen
Michael Vedel
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Kandidatur
Post: Kasserer
Navn: Michael Juul Nielsen
Motivation:
Jeg hedder Michael. Jeg er 23 år gammel og læser Robotics på 6. semester ved AAU. Jeg er ved at
skrive min bachelor og er dermed færdig med min uddannelse her til sommer. Jeg fortsætter dog på
AAU indtil sommeren 2020, da jeg har valgt at søge ind på kandidaten Automation and Control.
Jeg har siden jeg startede på AAU været frivillig
indenfor studentersamfundet.
Jeg startede som Kasserer i BasisBaren, hvor jeg i et år
stod for at håndtere økonomien i denne gruppe. I
sammenhæng med min rolle i BasisBaren, kom jeg
med i Studiestartsfestudvalget hvor jeg indtog en rolle
som Assisterende Kasserer i planlægningen af- og til
Studiestartsfesten 2016. Her fortsatte jeg i 2017 hvor
jeg blev Hovedkasserer for festen og fik dermed en
mere central rolle i planlægningen end tidligere.
Sideløbende med det blev jeg i foråret 2017 formand for
Bajers Bar. En rolle som jeg ved vores Generalforsamling
her i Februar gav videre.
Derudover har jeg også været med som ”normal” frivillig til flere forskellige arrangementer.
Herunder RusFest, 25 års jubilæum, Boatrace, Kabelpark arrangementet og meget mere.
Igennem de ovennævnte poster har jeg fået en række kompetencer. Ikke mindst et godt indblik i
hvordan Studentersamfundets økonomi er opbygget og hvad vi stræber efter i denne sammenhæng.
Jeg har lært hvordan man ligger et budget og hvordan man håndterer at følge det inden for
rimlighedens grænser.
Derfor mener jeg at jeg nu er i stand til at tiltræde en post som Kasserer, ikke kun i en gruppe eller
udvalg under Studentersamfundet, men i Studentersamfundets bestyrelse.
I den sammenhæng har jeg også tænkt over hvad jeg vil gøre igennem denne post.
Jeg har gennem min tid i Studentersamfundet ofte fået at vide at vi har en masse penge som vi bare
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skal finde ud af at bruge på en ordentlig måde.
Her vil jeg gøre mit for at disse penge finder vej til maksimal udnyttelse, så samtlige studerende på
Aalborg Universitet får gavn af dem. Ikke kun hvis man er til fri fadøl eller fester, men også hvis man
gerne vil til en spændende forelæsning om et interessant emne.
Derudover vil jeg fokusere meget på at flere af pengene går til frivillige goder.
Vi har en meget stor mangel på frivillige i Studentersamfundet og jeg mener at en af måderne at få
flere af dem på er ved at gøre det mere eftertragtet at være frivillig i vores organisation.
Derudover mener jeg også at pengene skal gå til at der skal holdes flere arrangementer hvor
interesserede studerende kan få et indblik i hvad det betyder at være frivillig i Studentersamfundet.
Jeg har ofte oplevet at mange tror at det at være frivillig er en meget stor arbejdsbyrde, som kommer
i vejen for studiet - denne myte vil jeg gerne have aflivet.
Hvis du har spørgsmål til mig omkring mit kandidatur skal du være velkommen til at skrive til mig på:
micnie15@student.aau.dk
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Kandidatur
Post: Kasserer
Navn: Anders Noer Lundum
Motivation:
Jeg søger posten som kasserer i Studentersamfundet primært motiveret af et håbet om et
studierelevant job. Jeg læser Erhvervsøkonomi på 6. semester, og mit kendskab til regnskab kommer
her igennem.
Kort oversigt om mig:
·
Ad Hoc arbejder i Falck Healthcare
·
6. semester HA (Erhvervsøkonomi)
·
Gennemført forfatterskolens eksterne kurser
·
Almen gymnasial baggrund
Jeg anser rollen som kasserer, som et supplerende, om end nødvendigt, element. Med det mener
jeg, at man som kasserer ikke nødvendigvis skal være en bærende søjle i bestyrelsen og dens
politiske beslutninger mv. Da min personlige mening er, at man kommer længst med ærlighed, vil det
at støtte op og muliggøre beslutninger også primært være min tilgang til opgaven, i stedet for selv at
lede og prøve at gennemføre politiske beslutninger.
Jeg er ikke bange for at sige min mening om ting, men er også bekendt om, at det ikke altid er
nødvendigt at dele min mening. Jeg fungerer bedst i gruppearbejde, hvor der bliver holdt op på en,
men stadig givet plads og tillid til, at man individuelt kan løse opgaver, hvor det ikke er nødvendigt at
have for mange hoveder ind over.
Kontaktoplysninger:
Tlf: (+45) 22 27 68 96
Mail: alundu15@student.aau.dk
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Kandidatur
Post: Kasserer
Navn: Christian Juel Nicolajsen
Motivation:

Forord:
Kære alle medlemmer af Studentersamfundet. Dette er mit kandidatur til posten som kasserer i
Studentersamfundet i den kommende bestyrelsesperiode.

Hvem er jeg:
Jeg hedder Christian Juel Nicolajsen, jeg læser erhvervsøkonomi på 6. semester og har en stor
interesse indenfor økonomi og økonomistyring. Jeg har derfor søgt ind på og er blevet optaget på
kandidaten i økonomistyring, hvor jeg starter til sommer.
Jeg ser mig selv, som et meget socialt menneske, der elsker at deltage og arrangere arrangementer,
hvor mennesker mødes. Jeg startede som frivillig i Studentersamfundet i sommeren 2016, hvor jeg
var frivillig til studiestartsfesten i Barbaren. Sidenhen havde jeg barvagter i Barbaren og blev indvalgt
som kasserer i Barbarens bestyrelse i 2017. I kraft af mit kandidatur mente jeg, at der ville blive en
interessekonflikt, hvis jeg fortsatte som kasserer, hvorfor jeg valgte i stedet at stille op som indkøber,
hvilket jeg blev valgt til på generalforsamlingen.
Derudover er jeg meget interesseret i studenterpolitik og deltager aktivt i Studenterforum. Det var
også her motivationen til at stille op til universitetsvalget kom, hvor jeg i 2017 er blevet indvalgt i
Institutrådet for Økonomi og Ledelse og Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Motivation:
Jeg mener, at jeg kan blive en god kasserer for Studentersamfundet af en række forskellige årsager.
Jeg kender organisationen i kraft af min frivillighed og desuden har jeg erfaring som kasserer i
Barbaren. Samtidig læser jeg erhvervsøkonomi, hvilket giver mig organisatorisk og økonomisk
forståelse for organisationer som Studentersamfundet.
Jeg er studenterpolitisk aktiv, dette mener jeg er vigtigt, da Studentersamfundet er en
studenterpolitisk organisation, der forsøger at forbedre studiemiljøet i kraft af både faglige- og
sociale aktiviteter. Disse aktiviteter er de to vigtigste indtægtskilder for Studentersamfundet.
Foruden er disse områder vigtige for at tiltrække frivillige, og det er frivilligheden i alle afskygninger
Studentersamfundet skal leve af.
Jeg ønsker at bidrage til at Studentersamfundets økonomiske midler både faciliterer det politiske,
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sociale og organisatoriske arbejde, som de frivillige i Studentersamfundet yder til de studerende på
Aalborg Universitet, fordi jeg selv har oplevet vigtigheden heraf.
Hvis i vælger mig, vil jeg i mit bestyrelsesarbejde bestræbe mig på at stå til rådighed for alle de
studerende på Aalborg Universitet, både i kraft af min bestyrelsesrolle, og min brede erfaring og
interesse, i frivilligt arbejde. Samtidig ønsker jeg at fortsætte mine aktiviteter i samspillet med andre
frivillige og herigennem lade mine kompetencer udvikle sig, samt at lære fra mig.
Derudover vil jeg som kasserer forsøge at gøre Studentersamfundets økonomi så gennemsigtig som
muligt, med fokus på at gøre det nemmere for de aktive studerende at søge midler til aktiviteter.
Dette kan bidrage til at opnå Studentersamfundets vision om, at Aalborg Universitet skal være det
bedst tænkelige sted at studere.

Kvalifikationer
·
Erhvervsøkonomi studerende på 6. semester
·
Studenterpolitisk aktiv i Studentersamfundet
·
Indvalgt i Institutrådet for Økonomi og Ledelse
·
Indvalgt i Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
·
Bestyrelseserfaring fra Barbaren og beboerråd
·
Erfaring som kasserer i Barbaren
·
Har en organisationsforståelse af Studentersamfundet
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Kandidatur
Post: Kritisk revisor
Navn: Lisa Kramme
Motivation:

Posten som kritisk revisor er et stort ansvar. Det er de personer som skal være kritisk overfor
Studentersamfundets bestyrelses økonomistyring og de beslutninger som bliver foretaget.
Jeg stiller op til posten som kritisk revisor af lyst og engagement, men også fordi mine
erfaringer gør mig kompetent til at bestride denne post:
Mine kvalifikationer og erfaringer:
● Student fra HHX
● Tidligere bestyrelsesmedlem i Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH)
● Afgående kasserer i Studentersamfundet
I min tid på handelsgymnasiet knoklede jeg mig igennem diverse regnskabsanalyser, lærte at
formidle organisationers økonomiske situationer, både mundtligt og skriftligt, og samtidig
sad jeg i bestyrelsen i LH, hvor jeg sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer sad på det
økonomiske ansvar. Det seneste år har jeg arbejdet med Studentersamfundets økonomi,
igennem min rolle som kasserer. Derfor har jeg nu et overblik og erfaring med hvordan man
arbejder med økonomi i organisationen, og kan derved danne mig holdninger og kritik
omhandlende bestyrelsens beslutninger heraf.
Hvem er jeg:
● Lisa Kramme, 22 år, historiestuderende på 6. semester
● Kontakt: tlf.: (+45) 24 41 81 81 eller mail: lpe15@student.aau.dk
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