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1. Åbning og konstituering v/ Johannes
Hellmers
Ved generalforsamlingen begyndelse er 47 delegerede til stede.
Bestyrelsen indstiller Søren Valggreen Knudsen og Lisa Kramme som henholdsvis
dirigent og referent. De blev begge valgte.
Stemmetællere: Jakob Sabber og Cecilie Jensen.
Generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt jf. Studentersamfundets vedtægter og er
derfor gyldig.
Modtagelse af kandidatur til posten Formand og Næstformand og Studenterpolitisk
Ordfører er sket jf. Studentersamfundets vedtægter. De opstillede kan ses under
afsnit om valg.

2. Overrækkelse af legatet til: Årets Frivillige
på AAU 2017 v/ prorektor Inger Askehave
Nikolaj Vinkel Christensen modtager prisen som årets frivillig 2017.

3. Hall Of Fame 2018
Indvalgte i Studentersamfundets Hall Of Fame:
Camilla Bundgaard Christensen
Marcus Lasse Vebert Birk

Nikolaj Vinkel Christensen
Tsinat Berhane
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4. Bestyrelsens årsberetning v/ Johannes
Hellmers
Formand Johannes Hellmers og Organisationsansvarlig Katharina Granberg
præsenterer bestyrelsens årsberetning. Denne kan desuden læses i GF mappen for
Generalforsamlingen 2018.
Generalforsamlingen har godkendt årsberetningen.

5. Studenterpolitisk årsberetning v/ Simon
Mæng Tjørnehøj
Næstformand og Studenterpolitisk Ordfører præsenterer den studenterpolitisk
beretning. Denne kan desuden læses i GF mappen for 2018.
Kommentar fra Frederik Yde: Det anbefales at oprette en Studenterpolitisk gruppe
under bestyrelsen.
Generalforsamlingen har godkendt den studenter politiskeberetningen.

6. Studentersamfundets regnskab 2017 v/
Lisa Kramme
Kasserer Lisa Kramme præsenterer bestyrelsens regnskab for 2017. Denne kan
desuden læses i findes på Studentersamfundets hjemmeside. Den skriftlige
beretning foreligger i GF mappen for 2018.
Kommentar fra Frederik Yde: Opfordring til at indkalde til medlemsmødet hvis man
viger meget fra budgettet.
Generalforsamlingen har godkendt regnskabet for 2017.
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7. kritiske revisorers beretning v/ Frederik Yde & Morten
Johansen

De kritiske revisorere, Frederik Yde og Morten Johansen, præsenterer deres
årsberetning. Denne kan desuden læses i GF mappen for Generalforsamlingen
2018.
1) Kommentar fra Frederik Yde: Der opfordres til et tæt samarbejde mellem SSFU og
bestyrelse ift. PR til Studiestartsfesten.
2) Kommentar fra Frederik Yde: Der opfordres til et øget samarbejde med
Studentersamfundet Esbjerg.
3) Kommentar fra Nikolaj Vinkel: Fejl i den skriftlige beretning fra de kritiske
revisorer. Fejlen er således:
”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.”,
sandheden er således: at Barbaren, DE-klubben og Mærkbar har overskredet deres
budget, på trods af at de har haft en mindre salg.

8. Vedtagelse af Studentersamfundets
årsbudgettet 2018
Kasserer Lisa Kramme præsenterer forslag til budget for 2018. Dette kan ses i
regnskabet for 2017.
Budgettet for 2018 er godkendt.
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9. Debat om medlemskab af Danske
Studerendes Fællesråd v/ Simon Mæng
Tjørnehøj
Til denne debat foreligger bilag om samarbejdet med Danske Studerendes
Fællesråd (DSF). Dette bilag kan findes i GF mappen for 2018.
Forkvinden for DSF, Sana Mahin Doost, for taleret ved tiltale til dette punkt. Hun er
derfor også til stede på generalforsamlingen.

10. Behandling af DSF kontingent v/ Lisa
Kramme
Forslag til behandling jf. GF Mappen:
”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.”
Forslaget er vedtaget.

11. Indkomne forslag
Intet at tilføje og intet er blevet behandlet på dette punkt.
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12. Vedtagelse af Studentersamfundets
arbejdsprogram 2018 v/ Katharina Granberg
Organisationsansvarlig Katharina Granberg fremlægger forslaget til arbejdsprogram
for 2018. Forslaget findes i GF Mappen for 2018.
Kommentar fra Rasmus Skjølstrup: der opfordres til at huske på, at samarbejde på
tværs af universitetet, med lokale studieforeninger.
Kommentar fra Laura Høvring Møller: Ros til Studentersamfundet for deres øget
fokus på de internationale Studerende.
Arbejdsprogrammet er vedtaget.

13. Revurdering af målsætninger i
Studentersamfundets strategi v/ Katharina
Granberg
Forslag til rettelse af strategien:
”Studentersamfundet skal øge udbuddet af tilbud til de studerende samt øge
opmærksomheden på disse tilbud. Herunder gennem indgåelse af aftaler med flere
eksterne samarbejdspartnere. (slettes)
Studentersamfundet skal øge de studerendes (tilføjes) forståelse for disses
muligheder for at bedrive frivilligt arbejde i organisationen. Ydermere bør
Studentersamfundet (tilføjes) øge involveringen af og ansvarsfølelsen ved de
frivillige i selv samme.”
Strategien er vedtaget med ændringerne.
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14. Vedtægtsændringsforslag v/ Lisa Kramme
& Christian Obel
Indstillet til behandling på Generalforsamlingen af Studentersamfundets bestyrelse:
(Disse findes i GF mappen for Generalforsamlingen 2018)
ÆF: 1, 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Bestyrelsen ønsker følgende trukket:
ÆF: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12
Dette er vedtaget. Ændringsforslagene er derfor trukket og ikke behandlet.
Kommentar fra Lisa kramme og Christian Obel: Opfordres til indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling til indarbejdelse af de nye vedtægter.

ÆNDRINGSFORSLAG 7
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.
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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 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.
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§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.”
ÆF1 til ÆF7:
Det oprindelige fra kapitel 6 består med undtagelse af:
§20: Studentersamfundets bestyrelse består af en Formand, en Studenterpolitisk
Ordfører, en Organisatorisk Næstformand, en Kasserer, 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: Det skal forstås at den Studenterpolitiske Ordfører er rangeret mellem
Formanden og den Organisatoriske Næstformand. Titlen Næstformand skal klargøre
at denne post skal understøtte Formanden og dennes ledelsesansvar over for
bestyrelsen.
Stk. 3: Studentersamfundets bestyrelse vælges for et bestyrelsesår. Bestyrelsesåret
starter 3 uger efter den ordinære generalforsamling og slutter 3 uger efter den
næstkommende ordinære generalforsamling. re generalforsaml
Forslaget er vedtaget med ændringer.
ÆF1 til ÆF1 til ÆF7:

Stk. 2 slettes. Men navnene på titlerne ændres.
Forslaget er faldet.
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ÆF2 til ÆF1 til ÆF7:
Stk. 2: Det skal forstås at den Studenterpolitiske Ordfører er rangeret på linje med
Formanden og den Organisatoriske Næstformand (slettes). Titlen Næstformand skal
klargøre at denne post skal understøtte Formanden og dennes ledelsesansvar over
for bestyrelsen.
Forslaget er vedtaget.
Kommentar fra Anders Høgh: Det opfordres til at Formanden og den
Studenterpolitiske ordfører holder hinanden opdateres på deres områder.
ÆF3 til ÆF1 til ÆF7:
Titlen ”Organisatorisk Næstformand” ændres til ”Næstformand”.
Forslaget er faldet.
ÆF2 til ÆF7:
Forslaget ændrer ÆF7 til de oprindelige kapitel 6 med undtagelse af:
Stk. 2. Studentersamfundets bestyrelse vælges for et bestyrelsesår. Bestyrelsesåret
starter 3 uger efter den ordinære generalforsamling og slutter 3 uger efter den
næstkommende ordinære generalforsamling.
Faldet uden afstemning fordi ÆF1 til ÆF7 blev stemt for.
ÆF3 til ÆF7:
§20: Studentersamfundets bestyrelse består af en Formand, en Studenterpolitisk
Ordfører, en Organisatiorisk Næstformand, en Kasserer, 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.
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Stk. 2: Det skal forstås at den Studenterpolitiske Ordfører er rangeret mellem
Formanden og den Organisatoriske Næstformand. Titlen Næstformand skal klargøre
at denne post skal understøtte Formanden og dennes ledelsesansvar over for
bestyrelsen.
Faldet uden afstemning fordi ÆF1 til ÆF7 blev stemt for.

Følgende ændres i vedtægterne:
§20: Studentersamfundets bestyrelse består af en Formand, en Studenterpolitisk
Ordfører, en Organisatorisk Næstformand, en Kasserer, 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: Det skal forstås at den Studenterpolitiske Ordfører er rangeret på linje med
Formanden. Titlen Organisatorisk Næstformand skal klargøre at denne post skal
understøtte Formanden og dennes ledelsesansvar over for bestyrelsen.
Stk. 3: Studentersamfundets bestyrelse vælges for et bestyrelsesår. Bestyrelsesåret
starter 3 uger efter den ordinære generalforsamling og slutter 3 uger efter den
næstkommende ordinære generalforsamling.
Ændringerne i forhold til titlerne vil som konsekvens af vedtagelsen bliver
rettet i hele vedtægtssættet.  r

15. Valghandling
a) Valg til formand for Studentersamfundet
OPSTILLET: Peter Fisker
Der er stemt tillid til Peter Fisker som formand.
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b) Valg til Studenterpolitisk ordfører for Studentersamfundet
OPSTILLET: Emil Njor
Der er stemt tillid til Emil Njor som formand.
c) Valg til kasserer for Studentersamfundet
Første valgomgang:
OPSTILLET: Christian Juel Nicolajsen
OPSTILLET: Michael Juul Nielsen
OPSTILLET: Anders Noer Lundum
Der er stemt tillid til alle de opstillede.
Anden valgomgang:
OPSTILLET: Christian Juel Nicolajsen
OPSTILLET: Michael Juul Nielsen
Christian Juel Nicolajsen er valgt som Studentersamfundets kasserer.
d) Valg til Organisatorisk Næstformand for Studentersamfundet
OPSTILLET: Michael Vedel
Der er stemt tillid til Michael Vedel.
e) Valg af menige medlemmer til Studentersamfundets bestyrelse
OPSTILLET: Kasper Hedegaard
OPSTILLET: Andreas Møber
OPSTILLET: Lasse Kristensen
OPSTILLET: Michael Juul Nielsen
OPSTILLET: Marlene Weber
OPSTILLET: Rune Arnfred
Der er stemt tillid til de opstillede.
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f) Valg af to kritiske revisorer
OPSTILLET: Johannes Hellmers
OPSTILLET: Lisa Kramme
Lisa kramme og Johannes Hellmers er valgt som kritiske revisorer.

16. Afrunding af generalforsamling
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