Møde i Studentersamfundets bestyrelse
Den 30. August, 2018 klokken -14.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Peter Fisker, Formand
Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører
Christian Juel, Kasserer
Michael Vedel, Organisatorisk næstformand (forsinket)
Michael Juul, Studiestartsansvarlig
Rune Arnfred, Kommunikationsansvarlig
Marlène Weber, Ansvarlig for Lokale studieforeninger og studiestartsansvarlig
Andreas Møberg, IT-ansvarlig **
Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder

Observatører:
Jakob Sabber
Simon Mæng Tjørnhøj

1. Formelt (B) [14.30]
2. Ændring af nyt fra (ODB) [15:00]
3. Nyt fra (O) [15:30]
4. Puljeansøgninger (ODB) [16:00]
5. Mail håndtering (ODB) [17:00]
6. Kvartalsopgørelse (O) [18:00]
7. Spise pause [19:00]
8. Opfølgning på opgaver angående studiestart (O) [19:30]
9. Rusoplæg (ODB) [20:30]
10. Opfølgning på opgaver fra fratrådte bestyrelsesmedlemmer (ODB) [21:00]
11. Boatrace (ODB) [21:30]
12. Hvervemøde 11. Basis, men er der andre barer der vil? (ODB) [22:00]
13. Lukket punkt (ODB) [22:30]
14. Til næste gang (O) [23:00]
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Eventuelt
Mødeevaluering

Dagsorden
1. Formelt (B) [14.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Peter Fisker
Referent: Marlène Weber

Godkendelse af dagsorden
○
Godkendt

2. Ændring af nyt fra (ODB) [15:00]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Motivation: Ud fra en samtale med Lena og nogle tanker over dette, tænker jeg det kunne være
smart at ændre nyt fra, til også at omhandle hvad man skal lave til næste møde, for på en måde
at have en forventningsafstemning mellem enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Indstilling: “Nyt fra” laves om til “Siden sidst til næste gang”
- Det er vedtaget, at “Nyt fra” er det første punkt
- Dette inkluderer også, hvor lang man er nået med de ting, man på sidste møde
havde planlagt at lave til næste møde.
- Det er vedtaget, at “Til næste gang” er det sidste punkt inden evaluering

3. Nyt fra (O) [15:30]
-

Andreas
- Møder med ESS og Basisbaren m.fl.
Marlène
- Studiestart
Michael Vedel
- Forefaldende opgaver
Peter
- Tale i AKKC
- Sikkershedsmøde ang. Honnørkajen
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-

-

-

-

-

- Valgsamtaler
Johan
- Kommende møde med Rekom
- Basisbaren
- Revidering af en samarbejdsaftale
- Møde med Zwei Grosse Bierbar og Zurf Bar
- Aftaler ang. mad til grupper
Christian
- Studiemiljørådsmøde
- Møde med kritiske revisorer
- Møde med sekretærerne ang. data om salg i barerne.
Rune Arnfred
- Møde med kommunikationsudvalget
- Kontakt med eventudvalget
Emil
- Møde med AAU om valget
- Dimensionering ang. Udenlandske studiepladser
Michael Nielsen
Studiestart
Jakob Sabber
- Uddannelsesalliancen har startet kampagne mod nedskæringer på uddannelser

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:00]
-

-

-

-

-

KMB
- Den er godkendt - Sport og fritid 1000 kr.
- Rune skriver til dem
SIS/LISE
- Det er godkendt, at de støttes med 3850 kr. i alt, dvs. 35 kr pr deltager fra
aktivitetspuljen
- Rune skriver til dem
Mat-Tek
- Den er godkendt - Sport og fritid 3440 kr
- Rune skriver til dem
Connect International
- Den er godkendt - Sport og fritid 650 kr.
- Rune skriver til dem.
Organisatorisk læring
- Den er godkendt - Sport og fritid 1800 kr.
- Studentersamfundet giver op til 60 stk. logovand - 351,54kr
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-

Peter skriver til dem.

Marlène vil efter studiestarten gerne skrive tilbage til ansøgerne.

5. Mail håndtering (ODB) [17:00]
-

-

-

-

-

-

Studiemessen
- Den 11. september kl. 16.30 skal nogle fra bestyrelsen eller nogen af
Studentersamfundets frivillige hjælpe med at sætte borde op.
- Den 12. september kl. 10-14.30
- Der skal medbringes medlemsfordele flyers, rollups, Agenda,
Rushåndbogen og merchandise
- Der skal stå 2-3 personer fra bestyrelsen
- Michael Vedel
- Jakob Sabber
- Peter Fisker
- Michael Nielsen
Mød verden
- Det skal ikke deles med ruskoordinatergruppen.
- Marlène svarer på den.
Frivillig program i Peru
- Den sendes videre til en, som læser på SIV, og er i kontakt med nogle der kunne
være interesseret
Ræson og mig - arrangement den 3/10
- Johan svarer på den, og skriver til eventudvalget
GDPR kampagne
- Kampagnen skal deles på studentersamfundets Facebooks side, når der
modtages materiale fra AAU → det skal dog ikke deles i uge 36.
- Andreas skriver til dem
Studenternetværk for tekniske og naturvidenskabelige studerende
- Opstartsmøde med IDA og relevante studieforeninger
Velkomstreception for nye internationale studerende
- Rune, Emil, Michael Vedel og Jakob Sabber deltager i denne velkomstreception
- Der skal uddeles engelske rushåndbøger og karameller.
- Der medtages også rollups og studiestartsfestsplakater.
Studerende til borgerworkshop - deadline 31. August
- Der skal svares, at det har Studentersamfundet ikke tid til.

Fremover skal alle mails vedhæftes som PDF i mødemappen
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6. Kvartalsopgørelse (O) [18:00]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Motivation: Kort sagt, så alle har et overblik over økonomien i Studentersamfundet. Der er
forskellige områder der skal kigges særligt på. Jeg forventer at have talt med de kritiske
revisorer inden mødet.
- Fokus på barene
- Et par konti vi skal have kigget på
- Det vil være en god idé at invitere studenterråd fra de andre universiteter til relevante
arrangementer, som Studentersamfundet afholder. Dette kunne være studiestartsfesten
og universitetets årsfest.
- For at mindske udgiften til eksterne politiske arrangementer kunne det være en
idé, at man selv betaler udgiften til fester og lignende, og at transportudgiften
dækkes af Studentersamfundet.
- Indstilling: Kassereren kommer med forslag til, hvad der kan gøres med transport ift.
“Vejledning”
- Den er godkendt

7. Spise pause [19:00]
8. Opfølgning på opgaver angående studiestart (O) [19:30]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Motivation: At danne overblik over om alt er klart, er de forskellige ting fordelt. Såsom er der
fundet de forskellige poster til studiestartsdagen? Er det ved at være dannet overblik over
sælger til studiestarten. Kan vi selv give en hånd, da vi er ansigtet udadtil og det er den vigtigste
periode på mange områder for Studentersamfundet.
-

PR til SSF
Uddeling af opgaver til studiestartsugen

9. Rusoplæg (ODB) [20:30]
Rusoplæg:
https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/104nQAtoVjezn8GIDctRF7GkucVWRdQe9UYB4Py
dfCtA/edit?usp=drive_web&ouid=118351938320089505529
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-

Peter og Michael Vedel laver talepapir. Simon Mæng er konsulent.

-

Der skal laves en video med et øve rusoplæg.

-

Der skal skrives til de folk udenfor bestyrelsen, som der er blevet foreslået

10. Opfølgning på opgaver fra fratrådte
bestyrelsesmedlemmer (ODB) [21:00]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Motivation: Her tænkes især på at forskellige ting ikke bliver tabt.
- Lasses opgaver?
- International Task Force?
- Kaspers opgaver?
- Event udvalget?
- Introaften
- Basseralle
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lJfyo5-9He0CFtzLzmouzoZvwW-U9-N_g17OM
0SsDOc/edit#gid=1887021370
-

Indstilling til eventudvalget fra Rune: Sætte dem på køl, indtil studiestartsfesten er
overstået, og samle op gennem månedlige møder.
- Det er enstemmigt vedtaget
- Rune kontakter eventudvalget

-

Indstilling til international task force fra Rune: Sætte dem på køl, indtil studiestartsfesten
er overstået, og samle op gennem månedlige møder.
- Det er enstemmigt vedtaget

11. Boatrace (ODB) [21:30]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Motivation: Dette er et af de største events som afholdes af både Barbaren, men også af
Studentersamfundet, hvor der er mange deltagende. Derfor kunne det være godt PR mæssigt,
at bestyrelsen deltog og generelt bakkede op om arrangementet, såsom at dele begivenheden.
Indstillinger:
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-

-

Studentersamfundets bestyrelses deltagelse
- Johan, Michael Nielsen, Rune og Michael Vedel vil gerne deltage.
- Michael Vedel sørger for båden.
Dele begivenheden på FB?
- Barbaren kontakter den kommunikationsansvarlige ang. Deling af begivenheden
på Studentersamfundets Facebookside.

12. Hvervemøde 11. Basis, men er der andre barer der vil?
(ODB) [22:00]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Motivation: Med tanke på at Studentersamfundet generelt gerne vil have flere frivillige. Foruden
at flere barer kan have svært ved at samle en bestyrelse, så kan dette give mulighed for at gøre
opmærksom på frivillighed og barerne.
Instilling:
- Kan vi gøre opmærksom på den mulighed?
- Ja, det vil vi gerne. Andreas kontakter barerne.
- Kan vi dele/gøre studerende opmærksom på de barer der evt. Vil?
- Der kan laves et fælles opslag på Facebook siden

13. Lukket punkt (ODB) [22:30]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Flyttes til næste møde

14. Til næste gang (O) [23:00]
-

-

Rune svarer på mails ang. puljeansøgninger
Peter svarer på en mail ang. en af puljeansøgninger
Rune kontakter eventudvalget
Michael Nielsen
- Der skal laves tidsplan over sælgere
- Tutorerne skal kontaktes igen.
- Alle eksterne samarbejdspartnere på studiestartsdagen skal kontaktes igen.
Andreas
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-

-

- GDPR
- Møde med Anne
- Barene
Michael Vedel
- Talepapir til rusoplæg
- Forefaldende arbejde
Peter: Til næste bestyrelsesmøde skal der fordeles personer over de forskellige messer
→ der laves et skema på Drev ud fra det skema, som er lavet til DSE messen.
Michael Vedel: Der skal oprettes en mappe i Drev med opgaver fra den internatiole
ansvarlige og den eventansvarlige
Peter: Studieforeninger og andre frivillige kontaktes mht. deltagelse i rusoplæg.
Christian kommer med forslag til, hvad der kan gøres med transport ift. “Vejledning”

Eventuelt
-

Regler for hvordan der stemmes på Slack → skal på en arbejdsdag
Valgbasispakken er næsten færdig
- Tænk over, hvordan vi gerne vil introduceres til den.
Møde ang. tutorkommissorium
- De studiestartsansvarlige kontaktes efterfølgende

Mødeevaluering

Referatet er godkendt
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