Referat af møde i Studentersamfundets
bestyrelse
Den  25. Juli, 2018 klokken 16.30, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.
Ordinære medlemmer:
Peter Fisker, Formand
Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører (ikke tilstede)
Christian Juel, Kasserer
Michael Vedel, Organisatorisk næstformand
Michael Juul, Studiestartsansvarlig
Rune Arnfred, Kommunikationsansvarlig ** (ankom kl. 16.45)
Marlène Weber, Ansvarlig for Lokale studieforeninger og studiestartsansvarlig
Andreas Møberg, IT-ansvarlig (ikke tilstede)
Kasper Hedegaard, Eventansvarlig
Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder (ikke tilstede)
Observatører:
Dagsorden:

1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O)
3. Lukket punkt(OD) [17:10]
4. Valgkoordinator-jobbet (ODB) [17:50]
Pause[18:10]
5. Opdatering på opgaver over sommeren(OD) [18:25]
6. Opdatering fra møde med AAU Case Competition(OD) [19:05]
Pause[19:30]
7. Puljeansøgninger (ODB) [20:00]
8. Mail håndtering (ODB) [20:15]
Eventuelt
Mødeevaluering
O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [Starttidspunkt], ** = Mødeansvarlig.

Uddybende Dagsorden
1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Michael Vedel
Referent: Marlène Weber

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O)
Peter
- Der er modtaget ansøgninger til valgkoordinator og - assistent
Christian
- Har kigget lidt på regnskabet
- Der har været aktivitet i udvalget for retningslinjer for grupper
- Der er møde fredag i udvalget for retningslinjer for grupper
Michael Nielsen
- Der er ved at være styr på studiestart
Kasper
- Kommende møde med eventudvalget ang. studiestarten
- Arbejdet med fælleskalender med DSE og IDA
Marlène
- Kommende møde med en fra european studies, som gerne vil starte en
studieforening
Michael Vedel
- Opfølgning på gårdmiljø
- Møde ang. Retningslinjer fra grupper

3. Lukket punkt(OD) [17:10]
Motivator: Peter Fisker

4. Valgkoordinator-jobbet (ODB) [17:50]
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.
Der er kommet ansøgninger, og disse håndteres af forretningsudvalget.

Der bliver afholdt en arbejdsdag, hvor en evt. valgkoordinator vil blive sat ind i tingene.
Peter laver en Doodle med datoer til arbejdsdagen

Pause[18:10]
5. Opdatering på opgaver over sommeren(OD) [18:25]
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.
På næste møde skal der være en opdatering af rusfesten.

Pause[19:30]
6. Puljeansøgninger (ODB) [20:00]
-

T-shirts til IGLO
- Det er vedtaget, at de får det ønskede beløb.
- Peter skriver til dem.

7. Mail håndtering (ODB) [20:15]
-

DSE Messe
- Rune er tovholder for at få vagterne besat
Positiv akkreditering på AAU
Praktikmail fra Thy
- Mailen sendes videre til AAU karriere
Ræson arrangement d. 3/10 fra kl 16-18
- Kasper er tovholder

Eventuelt
-

-

iPole poledancing tilbud til nye studerende
- Ved sådanne forespørgsler vil vi lave et rabathæfte til næste år. Dog kun hvis
der tilbydes decideret rabat til de nye studerende, så det bliver et rabathæfte
og ikke et reklameblad.
Opdatering på opgaver fra international ansvarlig
- Flyers skal printes og afleveres inden den 3. august
- Velkomstreception for nye internationale studerende
- Michael Vedel sender en mail om, at der kommer repræsentanter fra
bestyrelsen
- Sport og kulturmessen
- International taskforce

-

- Juleaften
Repræsentanttrøjer
- Rune og Michael Vedel arbejder videre med dette
Pendant til Grill and greet
- Der kan være en introaften i september, og så kan der være en udvidet
introaften(Grill and greet 2.0) i løbet af vinteren/foråret, hvor alle grupperne
skal have mulighed for at deltage.
- Der skal tages kontakt til alle grupperne.
- Der skal laves PR for at få de nye studerende med.

Mødeevaluering
Godkendelse af referat
Referatet er godkendt

