Møde i Studentersamfundets bestyrelse
Den  11. Juli, 2018 klokken 14.00, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.
Ordinære medlemmer:
Peter Fisker, Formand
Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører
Christian Juel, Kasserer
Michael Vedel, Organisatorisk næstformand (afbud)
Michael Juul, Studiestartsansvarlig
Rune Arnfred, Kommunikationsansvarlig (afbud)
Marlène Weber, Ansvarlig for Lokale studieforeninger og studiestartsansvarlig
(afbud)
Andreas Møberg, IT-ansvarlig (afbud)
Kasper Hedegaard, Eventansvarlig (afbud)
Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder (afbud)
Observatører:
Jakob Sabber
Lukas Bjørn
Dagsorden:

1. Formelt (B) [14.00]
2. Nyt fra (O)
3. Lukket punkt(OD) [14:40, 40 min]
4. Valgkoordinator-jobbet (ODB) [15:20, 20 min]
Pause[15:40, 15min]
5. Opdatering på opgaver over sommeren(OD) [15:55, 40min]
6. Opdatering fra møde med AAU Case Competition(OD) [16:35, 25min]
Pause[17:00, 15min]
7. S’et-logo på PR-materiale fra vores grupper(OB) [17:15, 15min]
8. Puljeansøgninger (ODB) [17:30, 15min]
9. Mail håndtering (ODB) [17:45, 30min]
Eventuelt
Mødeevaluering
O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [Starttidspunkt], ** = Mødeansvarlig.

Uddybende Dagsorden
1. Formelt (B) [14.00]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer:
Referent:

Godkendelse af dagsorden

2. Nyt fra (O)
3. Lukket punkt(OD) [14:40, 40 min]
Motivator: Peter Fisker
Punktet frafalder

4. Valgkoordinator-jobbet (ODB) [15:20, 20 min]
Motivator: Peter Fisker
Vi har et jobopslag ude omkring job som valgkoordinator, hvad gør vi hvis ikke der kommer
nogen der vil have jobbet?
Indstilling: Jeg synes at vi skal have lavet en arbejdsdag omkring valget her i juli måned.
Hvis vi har en valgkoordinator, kan denne blive sat ind i de forskellige ting vedkommende skal
lave og vi andre kan gennemgå andre igangværende opgaver.
Hvis vi ikke har en valgkoordinator, skal vi i bestyrelsen have fundet ud af hvad vi gør.
Efter diskussion har bestyrelsen valgt at rådgive næstformanden til at arrangere en
arbejdsdag i uge 30 efter d. 26/7.

Pause[15:40, 15min]
5. Opdatering på opgaver over sommeren(OD) [15:55, 40min]
Motivator: Peter Fisker
Jeg tænker det er smart at vi gennemgår hvilke opgaver vi skal have lavet over sommeren hver
især. Det kan give et overblik og vi kan på den måde hjælpes ad på bedste vis.
Punktet frafaldes grundet mangel på bestyrelsesmedlemmer til mødet. Det håndteres
over mail istedet for.

6. Opdatering fra møde med AAU Case Competition(OD)
[16:35, 25min]
Motivator: Johan Dinesen
Der lægges op til debat omkring hvorvidt vi skal samarbejde med AAU Case Competition på
baggrund af et lille orienterende oplæg fra Johan.
Johan Dinesen og Christian Juel Nicolajsen har været til møde med AAU Case
Competition hvor de har snakket om hvorvidt de kunne have lyst til at være med i
Studentersamfundet. Derudover diskuterede de også ansøgningen vi modtog fra
dem for et par uger siden.
Studentersamfundets rolle som medarrangør blev også diskuteret, da vi dermed
kunne hjælpe dem med at booke lokaler.
Grundet mangel på bestyrelsesmedlemmer til dagens bestyrelsesmøde tages
videre beslutninger over Slack i ugerne inden næste møde.

Pause[17:00, 15min]
7. S’et-logo på PR-materiale fra vores grupper(OB) [17:15,
15min]
Motivator: Christian og Peter
Vi skriver vi vores retningslinjer at grupper skal have S’et-logo på PR-materiale til
arrangementer, da de ellers anses som værende eksterne.

Indstilling: Vi laver en fælles mail til alle vores grupper med en velkomst og tak til alle vores
grupper. Vi kan her fortælle at vi værdsætter at de er en del af studentersamfundet og
selvfølgelig komme med nogle praktiske oplysninger. Disse kunne indbefatte:
- Det ønskes også tilføje et spørgeskema på hvordan de benytter aktivistpleje til mad,
altså hvor og hvad de køber eller om de selv laver mad, dette gøres med henblik på at
undersøge muligheden for at lave aftaler med enkelte spisesteder, for at frigive midler
der kan bruges på aktiviteter eller lignende.
- Refusion og hvordan det virker
- Retningslinjerne for grupper, hertil en orientering omkring at vi i bestyrelsen er ved at
lave et arbejde med disse, hvilket vi gerne vil opfordre interesserede i at være med til.
- Sekretariatet og al deres visdom.
Vi kan skrive til dem at de altid er velkomne med spørgsmål eller hvis de bare vil sige hej.
De opmødte bestyrelsesmedlemmer har efter diskussion fundet at en beslutning omkring
dette emne kan tages:

-

Indstillingen godkendes og der arbejdes videre med mailen.

8. Puljeansøgninger (ODB) [17:30, 15min]
Klatrepark for ruslinge på psykologi
Det bliver et ja
- Peter Fisker svarer dem
AAU Case competition fra sidste gang
- Er blevet taget længere oppe.

9. Mail håndtering (ODB) [17:45, 30min]
- DGI Volleyball
Der skrives tilbage til DGI Volleyball og informationer omkring arrangementet bliver
uddybet før der kan tages en beslutning om vi vil være med i det.
Peter Fisker skriver til dem.
- Studenterrepræsentant i forlagsbestyrelsen for AAU forlag
Forespørgslen sendes videre til Studenterforum hvor den næste studenterrepræsentant
vælges.
Derudover skrives der til den siddende redaktør i Agenda så hun har muligheden for at
møde op til Studenterforum og stille op.

Eventuelt
Repræsentant fra Carlsberg har været på besøg og gennemgået den nye aftale mellem
Carlsberg og Studentersamfundet
- DSF
De laver i efteråret en trivselskampange.
Kontingentsnakken fortsættes - spørgsmålet ligger stadig på hvor meget vi betaler.
Adfærdskodekset arbejdes der videre med.
Bestyrelsen er inviteret til årsfest på RUC d. 21/9 (samme dag som Boatrace).
Lasse Kristensen er trådt ud af bestyrelsen

Mødeevaluering
Referatet godkendes.

