
Møde i Studentersamfundets bestyrelse 
Den 04. April, 2018 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15. 

Ordinære medlemmer: 

Johannes Hellmers, Formand **  

Simon Mæng Tjørnehøj, Studenterpolitisk ordfører  

Lisa Kramme, Kasserer 

Katharina Granberg, Organisatorisk næstformand (ankom under punkt 4) 

Nicklas Jørgensen, Studiestartsansvarlig (afbud) 

Mads Thrysøe, Valgansvarlig (afbud) 

Anders Høgh,   Kommunikationsansvarlig  

Christian Obel Pinstrup, Ansvarlig for Lokale studieforeninger 

Peter Fisker, IT-ansvarlig  

Laura Skyum Rasmussen, Eventansvarlig 

Michael Falk Vedel, Ansvarlig for internationale studerende 

 

Observatører: 

Emil Njor (Gik under punkt 6) 

Lasse Kristensen 

Marlène Weber 

Jakob Sabber (Gik under punkt 4) 

Rune Anfred 

Christian Juel Nicolajsen 

Andreas Møberg (ankom under punkt 4) 

Michael Juul Nielsen (ankom under punkt 4) 

Phillip Sperling (Gik efter punkt 4) 

 

Dagsorden: 

1. Formelt (B) [16.30] 

2. Overlevering. (ODB) [16.50] 

3. Puljeansøgninger.  [17.20] 

Pause 

4. Afrapportering efter møde med studenterpræsterne. [18.45] 

5. Behandling om indlemmelse af IGLO i Studentersamfundet. [19.15] 

6. DSF i Rushåndbog eller lignende. [18.45] 

Eventuelt 

Mødeevaluering 

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



Uddybende Dagsorden 
1. Formelt (B) [16.30] 

● Valg af ordstyrer og referent 

○ Ordstyrer: Anders 

○ Referent: Laura 

● Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.)  

○ Punkt 5 og 6 bliver rykket til før punkt 2 

● Fotografering - udskudt til senere 

 

2. Behandling om indlemmelse af IGLO i 
Studentersamfundet. [16.35] 
Motivator: Christian Obel 
Nystartet lokal studieforening, vil gerne være en del af studentersamfundet.  
Dette skal vi beslutte os for om vi vil.  
 
IGLO er enstemmig godkendt som en del af Studentersamfundet. 
 
Christian Obel kontakter relevante personer med Marlène på CC. 
 

3. DSF i Rushåndbog eller lignende. [16.45]  
Motivation: Jakob Sabber 
Jakob har modtaget følgende mail fra dsf.  
Den tager vi stilling til på mødet: 
 

Kære Landsforum 

Jeg skriver til jer med en forespørgsel fra FU, som I kan forholde jer til i jeres MO’er. 

DSF er I den position, at tiltrods for, at vi repræsenterer over 95% af alle studerende på de længere 
videregående uddannelser, så er størstedelen af de studerende ikke bekendt med, at vi findes. I og for 
sig er det ikke så vigtigt, at den enkelte studerende kender til DSF, men nærmere at de har en 
fornemmelse, at når de tager en sag op i deres fagråd, så kan det blive en ting, som Studenterrådet 
også kan tage op på uniniveau og ting på Studenterråds-niveau kan blive taget op på nationalt 
DSF-niveau. Der kan derfor være en værdi i, at studerende forstår, hvordan vi enhedsorganiserer os, 
og hvad det er for et værdigrundlag, som vi står på, når alle studenterråd står samlet.  

En mulig måde at nå ud til de studerende på, kunne være igennem studenterhåndbøger.  Så hvis I 
producerer dem selv og I også synes, at det vil være meningsfuldt med noget om DSF, hvor vi 
beskriver, hvad DSF er, så sig endelig til.  

Hvis det har interesse så skriv endelig tilbage til mig. 

 



Bestyrelsen mener ikke DSF skal have en hel side i rushåndbogen, men vil gerne udarbejde 
noget andet materiale med DSF. Dette kunne være nævnelse ved navn i brødtekst. 
 

Kort pause 

4. Puljeansøgninger.  [17.05] 
Motivation: Johannes Kruse Hellmers. 
Som Obel har nævnt har vi nogle hængepartier på Slack om puljeansøgninger.  
De er som følger: 
KMB vil have til en bachelorfest, mindre penge efter første afslag.  
Bestyrelsen afviser ansøgningen, da det ikke er en ekstraordinær aktivitet og målgruppen 
ses ikke som bred. Peter kontakter ansøgeren. Simon opfordrer at opkvalificere, så KMD 
kan søge andre steder. 
 
Medicinerrådet vil ligeledes have mindre penge efter første afslag. 
Christian Obel er inhabil. 
Bestyrelsen godkender 1000 kr. til aktiviteten. 
 
ST-rådet søger om penge til et DSE lignende arrangement, men for Sundhedsteknologi. 
Bestyrelsen godkender ansøgningen. 6000 kr fra udviklingspuljen. 
Johannes kontakter ansøgeren. 
 
Vedel har søgt om penge til en kaffeklub for medlemmer/frivillige. 
Vedel er inhabil. 
Vedel sender en ny ansøgning til Sport og Fritid puljen i stedet.  
 
Simon og Philip har søgt om penge til podcast-udstyr. (Investering) 
Bestyrelsen nedsætter en gruppe, som arbejder videre med et mere realistisk forslag. 
 

5. Overlevering. (ODB) [18.50] 
Motivation: Lisa og Katharina  
Orientering om den sidste del af overleveringsperioden, herunder program for reception, 
årsfest og hyttetur. Desuden skal vi gennemgå og uddelegere eventuelle arbejdsopgaver i 
forbindelse med dette. 
 
Det er vigtigt at huske på sine observatører i overleveringen og generelt. 
 
Pause 

6. Afrapportering efter møde med studenterpræsterne. 
[18.45] 
Motivation: Christian Obel 



27/3 deltog jeg, på vegne af Studentersamfundet, i et opfølgende møde med studenterpræsterne og 

studenterhuset i forhold til de opkommende rusoplæg.  Ting som vi skal vide/tage stilling til er 

herunder: Vær opmærksom på at dette er beslutningspunkter som ikke er tiltænkt længere debat. 

Ved tidsnød kan de alle udsættes til næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

● AAU karriere og Student Guidance har haft kontakt med Studenterpræsterne, hvor de har 

vist interesse for at blive involveret med vores rusoplæg. Vi blev her enige om at når 

Studenterpræsterne mødes med dem, så er vi villige til at have et slide eller 2 med 

relevant information, hvis det er det som de ønsker. Vi bør være opmærksomme på dette, 

da det sagtens kan betyde at AAU karriere og studentervejledningen i fremtiden gerne vil 

med os ud og holde disse oplæg. 

● Jeg har på vegne af Studentersamfundet indvilliget i at vi kigger listen af oplæg igennem 

og melder tilbage hvilke der var et meget lavt deltagerantal til (Fx historie, hvor de med en 

årgang på 60 kun var 2). Formålet er at kunne komme dette i forkøbet i år, ved at gøre 

sekretærerne opmærksomme på at der var få sidste gang, så derfor håber vi at de vil ligge 

det passende i år. 

https://docs.google.com/document/d/1QhnoE2GQ2slC7TFWO2XAzrNTy8Sxq3rhZHAv7kd

q6Mo/edit# Jeg har markeret de oplæg jeg var til med lavt deltagerantal med rødt. 

1. INDSTILLING: Jeg indstiller til at den afgående bestyrelse går dokumentet igennem og 

markerer oplæg de var med til som havde meget lave deltagerantal med rødt. 

● Jeg har på eget initiativ foreslået at give studenterhuset og Studenterpræsterne taletid 

ved dette års tutorseminar. Formålet ville være at gøre tutorerne bevidste om oplæggene 

og deres vigtighed, så risikoen for at tutorerne "taler dem ned" mindskes. Jeg forestiller 

mig at repræsentanter fra os alle 3 går op og fortæller hvad det er for nogle oplæg. 

2. INDSTILLING: Jeg indstiller til at bestyrelsen overvejer denne mulighed og såfremt det er muligt 

beslutter sig for et ja eller nej til dette. 

● For at få kandidatstuderende(særligt nye kandidatstuderende) med i loopet om de ting vi 

tilbyder studerende diskuterede vi et kandidat oplægsarrangement. Tanken er at holde et 

introarrangement for kandidatstuderende (som ikke skal kræve meget mere arbejde end 

andre introaftener) hvor Studenterhuset, Studenterpræsterne og studentersamfundet 

kommer med oplæg + evt involvering af andre interessanter såsom AAU karriere og 

studentervejledningen.  

3. INDSTILLING: Jeg indstiller til at bestyrelsen godkender at vi vil afholde et sådant arrangement i 

samarbejde med Studenterpræsterne og Studenterhuset til studiestart. 

● Der indstilles til at den nye bestyrelse får valgt en tovholder til koordinering af rusoplæg 

(Den studiestartsansvarlige?) så at studenterpræsterne kan få kontaktoplysningerne på 

denne person. 

● Fysisk ting i forbindelse med studiestart. Tidligere år har ideen om at uddele et 

rabathæfte, en kalender med aktiviteter eller noget andet som en del af oplæggene været 

oppe at vende. Jeg kommer her til at give en beskrivelse af hvad Studenterforum på UCN 

har fået lavet til deres nye studerende. Studenterhuset vil undersøge muligheden for at 

kunne give en eller anden rabatting. 

Jeg indstiller til at bestyrelsen diskuterer denne ide og evt igangsætter arbejdet med det. 

 

 
Obel har taget en beslutning for bestyrelsen, denne er bestyrelsen enig i. 

https://docs.google.com/document/d/1QhnoE2GQ2slC7TFWO2XAzrNTy8Sxq3rhZHAv7kdq6Mo/edit#
https://docs.google.com/document/d/1QhnoE2GQ2slC7TFWO2XAzrNTy8Sxq3rhZHAv7kdq6Mo/edit#


 
1. Dem der har holdt oplæggene markerer deres erfaringer med deltagerantal i 

dokumentet. 
2. Obel melder tilbage, at vi gerne vil være med, hvis vi ikke får hele arbejdsbyrden. 
3. Del 1: Michael Juul er tovholder 

Del 2: Den nye og den gamle bestyrelse synes det er en god idé at lave noget fysisk, 
der kan dele ud til rusoplæggene. Den nye bestyrelsen arbejder videre med dette. 

 

Eventuelt 
Til podcast er der lavet en mødedato mandag d. 16/4 kl. 19 i Studenterhuset.  
 
Bootcamp: 
Lukas kan lave en digitalisering bootcamp. Dette skal dog være for alle indvalgte og ikke kun 
for Studentersamfundets.  
Den nye bestyrelse griber den på arbejdsdagen. 
 
Valg-gruppen skal sætte sig sammen og lave et post-oplæg til overleveringsweekenden. 
 
Bestyrelsen skal snakke rushåndbogen igennem og Agenda skal kontaktes omkring hvordan 
Studentersamfundet skal inkluderes i rushåndbogen. 
 
Simon siger det er en god idé at have en ordentlig liste over inventar og en sikker måde at 
låne disse ud af folk. 
 
Sommerfesten dato skal snart fastlægges.  
 
Den nye bestyrelse skal overveje hvilke samarbejdsaftaler de skal vælge og hvad der 
gavner vores medlemmer. 

Mødeevaluering 
 
Godkendelse af referat - Godkendt 

 

 

 
 


