
Møde i Studentersamfundets bestyrelse 
Den 18. April, 2018 klokken 16.30, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15. 

Ordinære medlemmer: 

Peter Fisker, Formand **  

Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører  

Christian Juel, Kasserer 

 Michael Vedel, Organisations næstformand 

Michael Juul, Studiestartsansvarlig  

Rune Arnfred,   Kommunikationsansvarlig  

Marlène Weber, Ansvarlig for Lokale studieforeninger 

Andreas Møberg, IT-ansvarlig  

Kasper Hedegaard, Eventansvarlig 

Lasse Kristensen, Ansvarlig for internationale studerende 

 

Observatører: 

 Jakob Sabber   

Dagsorden: 

1. Formelt (B) [16.30] 

2. Nyt fra 

3. Håndtegn (O) [1635] 

4. Årsbudget IGLO (ODB) [1640] 

5. Penge til nye foreninger (ODB) [1655] 

6. SPEAC valgmidler (ODB) [1710] 

1730 PAUSE med mad 

7. Lokation for sommerfest (ODB) [1800] 

8.Forretningsorden (ODB) [1810] 

Puljeansøgninger (ODB) 

Mail håndtering (OD) 

Eventuelt 

Mødeevaluering 

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



Uddybende Dagsorden 
1. Formelt (B) [16.30] 

● Valg af ordstyrer og referent 

○ Ordstyrer:  

○ Referent:  

● Godkendelse af dagsorden  

 

 

2. Nyt fra 

 

3. Håndtegn (O) [1635] 
Motivator: Vedel 

Vi bruger i bestyrelsen, 2-3 håndtegn som er betydende for hvornår man kommer på 

talerlisten. Vi laver en hurtig gennemgang af disse, således alle er med. 

4. Årsbudget IGLO (ODB) [1640] 

 

5. Penge til nye foreninger (ODB) [1655] 
Motivator: Christian Juel 

I og med at vore vedtægter foreskriver at alle grupper med interresse for det og som kan 

efterleve vore vedtægter, skal have lov at være med under os, skal vi have fundet hvor 

pengene til deres drift kommer fra. 

 

Indstilling no. 1: 

Pengene tages fra udviklingspuljen. 

 

Indstilling no. 2: 

Pengene tages fra egenkapitalen. 

 

Indstilling no. 3:  

Der oprettes en separat konto til opstart af nye foreninger  

 

6. SPEAC valgmidler (ODB) [1710] 
Motivation: Vedel 

Vi blev, i den gamle bestyrelse kontaktet af studenterforening på AAU CPH, SPEAC, der 

søgte om muligheden for at modtage nogen af de valgmidler vi har fået igennem deres 



indvalgte, da de ikke har nået at etablere sig selv nok til at være berettigede til at modtage 

støtte. 

Pengene skal, hvis det bliver godkendt, blandt andet gå til promovering af AAUValg på CPH, 

samt et Hackathon. 

Jeg indstiller derfor til at kortlægger hvad vi har modtaget istedet for dem og så giver dem 

efter følgende indstillinger, skulle vi beslutte os for at hjælpe dem. 

 

Indstilling no. 1: 

De modtager en del af beløbet. 

 

Indstilling no. 2: 

De modtager det fulde beløb. 

 

Indstilling no. 3:  

De modtager ikke noget.  

 

Afstemningen er frafaldet, da dette ikke er en formel ansøgning om penge.  

1730 PAUSE med mad 
Pausen er rykket, da vi er 20 min foran tidsplanen.  

 

 

7. Lokation for sommerfest (ODB) [1800] 
Motivator: Kasper Hedegaard 

I forbindelse med planlægningen af sommerfest, skal vi have præciseret hvor i byen, vi 

ønsker at afholde det. 

 

Indstilling no. 1: 

Vi holder i midtbyen på enten basis eller create. 

 

Indstilling no. 2: 

Vi holder på campus øst, altså Fib15 

 



8. Puljeansøgninger (ODB) 

 

9. Mail håndtering (OD) 

 

10.Forretningsorden (ODB) [1810]8.Forretningsorden (ODB) 
[1810] 
Motivator: Peter Fisker og Michael Vedel 

Da vi ikke blev færdige med forretningsordenen, fortsætter vi her. Dette punkt er næsten 

uden tidsbegrænsning og vi stopper når vi enten er færdige eller 2000. Jeg indlægger en 

pause ca 1900. 

 

 

Eventuelt 
 

Mødeevaluering 
 

Godkendelse af referat 

 

 

 


