Eventudvalgets kommissorium
Baggrund
Eventudvalget et udvalg under den Eventansvarlige i bestyrelsen med det formål at aflaste
bestyrelsen og generelt forbedre studiemiljøet for studerende på Aalborg universitet ved at
arrangere sociale, faglige og studenterpolitiske arrangementer. (se cafeudvalgets)

Formål
Formålet med eventudvalget er at varetage arrangements opgaver, som ellers skulle ligge
under Studentersamfundets bestyrelse.Dette kan være både planlægning og udførelse af
arrangementer

Opgaver og kompetencer
Eventudvalget er underlagt Studentersamfundets vedtægter og retningslinjer for grupper
foruden nærværende kommissorium. Dette indebærer blandt andet, at eventudvalget har til
opgave at:
●

melde tilbage om varetagelsen af gruppens nærværende opgaver over for
Studentersamfundets bestyrelse.

●

holde Studentersamfundets bestyrelse orienteret om henvendelser til eksterne parter
såfremt disse henvendelser ikke er af sædvanlig karakter.

●

I samarbejde med
Studentersamfundet.

-

Denne skal godkendes i fællesskab af eventudvalget og bestyrelsen.
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Desuden indebærer det at Eventudvalget har kompetence til i størst muligt omfang selv at
fastlægge procedurer og retningslinjer for dennes drift som omfatter:
●

at planlægge og
arrangementårshjul.

afholde

arrangementer

som

følger

det

godkendte

Organisering
-

-

-

Det er den eventansvarliges opgave at afstemme med bestyrelsen en gang i
kvartalet omkring afholdelse af kommende arrangementer.
Der skal i samarbejde med Studentersamfundets bestyrelse udarbejdes et årshjul.
Årshjulet skal indeholde events besluttet af bestyrelsen. Derudover skal der også
være mulighed for arrangementer besluttet og afholdt af eventudvalget
Den eventansvarlige har pligt til at informere bestyrelsen om kommende
arrangementer senest 5 dage inden offentliggørelse af arrangementet eller
udbetaling af større udgifter, hvad end der kommer først.
Orienteres to dage inden en Facebook begivenhed skal offentliggøres.

Økonomi
-

I forbindelse med udarbejdelsen af årshjul bliver der samtidig lavet et løst budget for
arrangementer og/eller perioder.
Budgettet kan justeres af bestyrelsen. Der anbefales at budgettet revurderes efter
den kvartalsvise afstemning.

Eventudvalgets Arrangementer
* Uddeliger

Ideer til udvikling
Opgaver for Bestyrelsen

April

Maj

Eventudvalgets
arrangement

Juni

Juli

August

September

Oktober

Sommerfest for frivillige
Basseralle *

November
Eventudvalgas
arrangement
Julefrokost for frivillige

December
Valgfest/Reception *

Januar

Febuar
Eventudvalgets
arrangement

Grill'n'Greet *
Bootcamp * (dec/jan)
Bootcamp for indvalgte
Bootcamp (Aug/Sep/Okt)
Eksterne Events

AAU LAN
Tour de Fredagsbar

Workshop Økonomi og
strategi

Studiestartsfest
Hvervemøde i barene
(Basisbaren)
Studiemesse
Øllympiske lege
Boatrace
Unirun

Rusfest
AAU LAN

Workshop socialemedier

Marts
GF!!

