IGLO’s årsbudget for 2018
15.000
4.000
3.500
7.500

Årsbudget
Daglig drift
Public Relations
Arrangementer

Daglig drift
4.000 Daglig drift
2.800 Bestyrelsesmøder
1.200 Frivilligpleje og
uforudsete udgifter
Fortæring til bestyrelsesmøder: Det forventes at der afholdes ét møde om måneden (undtagelsesvis
sommerferien), hvilket betyder 10 møder årligt. Der sidder 7 medlemmer i bestyrelsen. Der er 7
bestyrelsesmøder tilbage i 2018.
7 [møder] ∗ 400[kroner] = 2.800[kroner]
Frivilligpleje og uforudsete udgifter: Mad og drikke til frivillige som hjælper med at planlægge og
udføre arrangementer, samt deltager i oprydning og rengøring. Samtiddig tages der forbehold for
uforudsete udgifter under denne post.

Public Relations
3.500 Public Relations
2000 Generel PR
1500 Studiestart og
rusperiode

Det forventes at der IGLO’s opstartsperiode er behov for ekstra midler til PR for at gøre
opmærksom på studieforeningen. Ydermere ses der et behov for at skrue op for PR ved studiestart i
september for at ”fange” de nye studerende.
Generel PR indeholder eksempelvis:
-

Bolcher med logo eller navn

-

-

-

o Disse kan uddeles til de studerende i deres grupperum og derved give mulighed for
at fortælle de studerende omkring foreningen og formål.
Præmier ved konkurrencer på facebook
o En præmie kunne eksempelvis være et ”slutspurt-kit” til når grupperne er tæt på
aflevering af deres projekt og derved er ved at være trætte.
Plakater til større arrangementer
o Dette er især vigtigt for de studerende som ikke har facebook eller ikke følger
foreningens facebook side.
Boosts af opslag på foreningens facebook side
Uddeling af kage, frugt, kaffe eller andet til de studerende i pressede perioder
Print generelt på Aalborg Universitet

Studiestart og rusperiode indeholder eksempelvis:
-

-

-

Flyers med oplysning omkring IGLO og/eller studierne generelt
o Disse skal som udgangspunkt uddeles til de nye studerende
Plakater med oplysning omkring IGLO og/eller studierne generelt og invitation til første
større arrangement
o Som udgangspunkt ophænges disse på basis for at nå de nye studerende
Klistermærker med IGLO’s logo
o Disse kan sættes ”på alt” i rusperioden for at gøre opmærksom på foreningen og
gøre de nye studerende bekendt med logo’et og foreningen.
Udeling af kage, sodavand, øl eller lignende
o Uddeling på basis for at skabe opmærksomhed
Uddeling af drinksbilletter i rusperioden til de nye studerende

Udgifter der skal dækkes andetsteds (studentersamfundets puljer og universitetet):
-

Trøjer til bestyrelsen og frivillige
o Forventet pris: 1500 for 15 stk. (ESS – studentersamfundet)
Merchandise (Eks. kopper)
o Forventet pris: 6500 (ESS – Studienævn og Studentersamfundet)
Roll-up bannere (Til brug ved andres arrangementer)
o Forventet pris: 1000

Arrangementer
7.500
5.000
1.500
1.000

Arrangementer
Mad og drikke
Arrangementer
Diverse

Større udgifter til foredrag, undervisning, underholdning mv. vil som udgangspunkt blive søgt
gennem studentersamfundets puljer, universitetet og eksterne.
Arrangementer med mad og drikke: Det forventes at der afholdes 2 større arrangementer pr. år,
hvor IGLO ønsker at give mad og drikke til medlemmerne. Der forventes desuden at der til disse to
årlige arrangementer også vil være udgifter til eks. lys- og lydopsætning, transport, præmier mv.
2 [større arrangementer] ∗ 2.500 [kroner] = 5.000[kroner]
Arrangementer: Det forventes at der afholdes ét arrangement om måneden. I den forbindelse
forventes det at der er udgifter i form af mindre takkegaver, pynt/udsmykning, drikkevare,
transport, underholdning, præmier.
Diverse: Rengøring, affaldssække, servietter, service og bestik, og andre småting. Samt uforudsete
udgifter.

Studentersamfundets kassérs forslag til budget
Daglig drift:
7*260 bestyrelse
7 · 260 = 1820 𝑘𝑟.
800 kr. frivillig
1820 + 800 = 2620 ≈ 3000 𝑘𝑟.
Pr:
1000 kr. generelt
1000 kr. studiestart
1000 + 1000 = 2000 𝑘𝑟.
Arrangementer:
1500 kr. arrangementer
1500 kr. diverse
1500 + 1500 = 3000 𝑘𝑟.
Total:
3000 + 2000 + 3000 = 8000 𝑘𝑟.

23/03/18
Til
Studentersamfundet
Fibigerstræde 15
9220 Aalborg Øst
Ansøgning om tilskud til studiefest
Foråret er på vej, og i år afholder festudvalgene på bacheloren for MedIS og
Medicin en kæmpe fest for både kandidat- og bachelorstuderende, som afholdes
d. 5/5, kl. 17-1.00 på Fibigerstrædet 15. Med festen prøver vi at imødekomme
behovet, på vores hele tiden voksende studie, for at samle de studerende. På
vores studier er dette relativt svært, da vi bl.a. har tre forskellige
kandidatuddannelser på medicin med industriel specialisering og en
kandidatuddannelse på medicin, hvor medicinerne tilmed ikke har deres daglige
gang på Campus, men på sygehuset. Festens formål er dermed at styrke det
sociale sammenhold på tværs af uddannelserne, og er på den måde med til at
sætte rammerne for et bedre socialt miljø, og i forlængelse af dette kunne styrke
et fagligt samarbejde. Festen skiller sig ud fra den typiske drukfest ved at
involvere fællesspisning først med helstegt pattegris og derefter konkurrencer,
inden den reelle ”fest” begynder. Derudover er det, der gør festen til en
ekstraordinær og unik begivenhed for medIS og medicin, at den som det eneste
sociale arrangement har til formål dække ALLE de studerende på medIS og
medicin.
Da vi alle er studerende, ønskes det at gøre festen så billig som muligt, så alle
uanset økonomiske situation kan deltage i festen og dermed være med til at
skabe et større fællesskab. Dermed ønsker vi i år at søge et tilskud til
arrangementet på 1500 kr. I kan nederst på siden se vores budget, hvori det også
fremgår, hvilke andre midler der bliver søgt, samt hvor det søges. Der er stigende
interesse omkring festen, hvormed vi i år vurderer, at der vil deltage 150
studerende, fremfor de 137 forrige år, hvor kandidaten ikke blev inviteret.
Tilskuddet svarer altså til 10 kr. pr. mand. Der vil være to billetpriser, alt efter
om man ønsker eller ikke ønsker at spise til festen.
Ønsker I synlighed som bidragsyder til festen, kan dette også godt arrangeres,
ved fx at sætte jeres logo på coverbilledet, som anvendes i Facebookbegivenheden. I forbindelse med Studentersamfundets synlighed ved festen kan
det nævnes, at vi i forvejen har valgt at fravælge barindkomst, da vi har valgt at
støtte vores lokale bar, Bajers Bar, og bede den om at være bar til Grisefesten og
dermed også lade den få barindtægterne.
Med venlig hilsen
Økonomiansvarlige for festen
Nisana Ganesalingam, Liv Therese Holm-Nielsen, Alexander Mills og Phillip
Sperling
Budget

23/03/18

Grisefest 2018 – 150 deltagere
Indtægter:
Deltagerbetaling
- Inkl. mad
- Ekskl. mad
Garderobe
Støttebeløb:
- PharmaDK
- Studentersamfundet
- Medicinerrådet
- MedIS-rådet
- MEDFonden
- Dekanen
- Instituttet
I alt:
Udgifter:
Rådighedsvagt
Rengøring af lokale
Mad
Lege
Pynt
Service, bestik, dug m.m
Velkomstdrink
Musik
PR
Aktivistpleje
I alt:
Total:

Antal:
75 deltagere (á 99,-)
75 deltagere (á 40,-)
60 deltagere (á 10,-)
søgt
søgt
modtaget
modtaget
søgt
søgt
søgt

5 drinksbilletter pr.
person (der estimeres
med 20 frivillige)

Pris:
7425,3000,600,5000,1500,500,1000,Underskudsbevilling
1500,1500,22.025 kr.
1500,1500,7425,1000,1000,1250,1500,3500,550,1500,20.725 kr.
1300 kr.

Budget forhandling med lokal studieforening
med IGLO 16-04-2018
Budget forhandling med lokal studieforening med IGLO 16-04-2018
IGLO budgetudkastet var 15.000kr ud fra de forskellige inputs de har fået fra andre studieforeninger såsom
ESS, men disse blev forhandlet på budget tidspunktet, derfor var dette ikke realistisk at få igennem.
Herefter forhandlede vi et mere realistisk budget frem, hvor vi nåede frem til at deres endelige budget
burde ligge på 8000kr, hvilket går 3000kr udover mine beføjelser, på nuværende tidspunkt.
Deres oprindelige budgetudkastet så ud som følger:
Dagligdrift: 4000kr heraf møder 2800kr og 1200kr til frivillig pleje i forbindelse med afholdelse af
arrangementer.
PR: 3500kr heraf 2000kr til generel PR og 1500kr til studiestart. Her ønskes der penge til at få lavet noget
tryk, reklamering på Facebook, nogle af pengene skal gå til tøj.
Aktiviteter: 7500kr Heraf 5000kr til 2 større arrangementer, 1500kr til mindre arrangementer og 1000kr til
diverse.
Total 15000kr

Gennemmødet fik vi forhandlet følgende budget (kan omprioriteres efter behov):
Dagligdrift på 2800kr, hvilket skal gå til deres møder, hvor de vil indkøbe familie pizza og sodavand til 7
bestyrelsesmøder. Hvoraf 800kr skal gå til frivillig pleje under arrangementer.
PR 2000kr.
Aktiviteter: 3200kr. Skal gå til mindre arrangementer, hvor der skal være cirka et arrangement i måneden,
som skal foregå på Basis og Campus på skift.
Total: 8000kr

Grunden til at vi landende på 8000kr fordelt cirka disse områder, var at der er mulighed for at de kan
ansøge penge igennem deres Studienævn og institut m.m. dette vil Obel og Marléne være behjælpelig med.
Vi nedjusterede de forskellige poster som, ud fra forskellige ideer og tanker vi gjorde os for at muliggøre at
nedbringe omkostningerne. Jeg synes personligt at det er vigtigt at få skabt og givet IGLO et fornuftigt
udgangspunkt for at starte foreningen op, og lave gode sociale og fagligt relevante arrangementer for deres
målgruppe, hver måned, hvilket jeg finder særdeles godt, i forhold til at skabe et godt studiemiljø.
Derudover er denne gruppe særdeles ambitiøs i forhold til planlægningen af forskellige arrangementer,
hvor de er langt i planlægningen af flere af disse. I forhold til dette har de økonomisk gennemtænkt flere af
disse arrangementer, hvor der både kan købes drikkevare, entre, mad og andet for at få dette til økonomisk

at løbe rundt. Dette viser for mig at man har med en gruppe at gøre, som er levedygtig, gerne vil
Studentersamfundet og vigtigst af alt de studerende på Aalborg Universitet, og vil deltage i at hjælpe
Studentersamfundet med at opnå visionen om at gøre Aalborg universitet til det bedst tænkelige sted at
studere.

Indstilling:
Ja til at give 3000kr yderligere

16/4/2018
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Michael Vedel <michael.vedel@studentersamfundet.aau.dk>

Fwd: Økonomisk støtte til SPEAC og Hackaton på AAU CPH
Simon Tjørnehøj <simon.tjornehoj@studentersamfundet.aau.dk>
To: Bestyrelsen <bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk>

Mon, Mar 19, 2018 at 11:35 AM

Hey!
Den her er blevet overset i stresset over Studienævn, studiemiljø og lockout. Jeg blev lige gjort opmærksom på det
da vi var derovre i fredags. Eventet er i denne weekend. I kan se mere på eventet på facebook: https://www.
facebook.com/events/148922412423411/
Kan vi nå at gribe den inden onsdag, og finde ud af hvordan det kan gøre?
Til oplysning, så snakkede vi om hvordan vi kunne støtte dem med deres indvalgtes penge i forbindelse med valget.
Mange venlige hilsner/Best regards

Simon Mæng Tjørnehøj
Næstformand og Studenterpolitisk Ordfører, PR-ansvarlig i FakSUND, Skribent v/ Agenda, bestyrelsesmedlem i
Unifitness og Studenterrådgivningen, Studenterrepræsentant i Akademisk råd SUND, Universitetsbestyrelsen og
studiemiljørådet, suppleant til Uddannelsesrådet v/ Aalborg kommune, Medicinerrådet og Levevilkårspolitisk Udvalg v/
DSF
Studentersamfundet, Aalborg Universitet
Ordførertelefon (+45) 28 95 91 90

---------- Forwarded message ---------From: Brian Møller Pejter <bmp@adm.aau.dk>
Date: 2018-02-27 13:19 GMT+01:00
Subject: Økonomisk støtte til SPEAC og Hackaton på AAU CPH
To: "simon.tjornehoj@s-et.aau.dk" <simon.tjornehoj@s-et.aau.dk>, "formand@studentersamfundet.aau.dk"
<formand@studentersamfundet.aau.dk>

Hej Simon og Johannes.

Jeg har prøvet at få nogle forskellige ting op at stå herover i København, og der er gode initiativer i gang.
Jeg har dog ikke kunne komme langt i opstarten af SPEAC til, at vi kommer til at søge om midler via statstilskuddet til
studerendes råd.
Jeg ved at dette derfor bliver fordelt til de øvrige accepterede studenterorganisationer og dermed nok primært vil
havne hos jer.
Det er målet at SPEAC bliver etableret med CVR registrering, bestyrelse, plan for aktiviteter og bankkonto i løbet af
foråret.
I fremtiden er det meningen at SPEAC selv skal søge at få sin del af statstilskuddet gennem dem vi får indvalgt til
AAU valget.

Jeg skriver for at høre om vi kan få et starttilskud til organisationen når vi i løbet af foråret kan fremføre bestyrelse,
plan m.m.?
Man kan sige at vi søger om de midler vi selv ville have fået, såfremt vi havde været længere henne i processen ved
sidste års valg.

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=6b9cd0202f&jsver=z8_jB6tB0LQ.en.&view=pt&msg=1623dd44cc3223b2&q=speac&qs=true&search=query&siml=1623
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De økonomiske midler er tiltænkt at skulle gå til studiestartsaktiviteter, vores studentermagasin Navigator og til at
gøre en større indsats ud af AAU valget i efteråret.
Herudover vil vi gerne støtte op om andre aktiviteter såsom den planlagte Hackaton i slutningen af marts.

Så dette er godt nok ikke en formel ansøgning, da jeg tænker I skal se budget og lignende, men dette er en
forespørgsel for at høre, om vi her på AAU CPH kan søge om økonomisk støtte i Studentersamfundet og i så fald,
hvordan vi kan gøre dette.

Målet er som sagt på sigt at blive en selvstændig organisation, men forhåbentlig med et godt samarbejde med f.eks.
Studentersamfundet, så I også kan få en kanal til at tale med studerende på AAU CPH.

Mvh
Brian Pejter

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=6b9cd0202f&jsver=z8_jB6tB0LQ.en.&view=pt&msg=1623dd44cc3223b2&q=speac&qs=true&search=query&siml=1623

