
 

 

Møde i Studentersamfundets bestyrelse 
Den 4. Oktober, 2018 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15. 

 
Ordinære medlemmer: 

Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører 

Christian Juel, Kasserer 

Michael Juul, Studiestartsansvarlig  

Rune Arnfred, Kommunikationsansvarlig  

Andreas Møberg, IT-ansvarlig  

Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder  

 

Observatører: 
 

 

1. Formelt (B) [16.30] 

2. Nyt fra (O) [16.45] 

3. Puljeansøgninger (ODB) [17:15] 

4. Mail håndtering (ODB) [17.30] 

5. Lukket punkt (OD) [17.45] 

6. Spisepausen [18.15] 

7. Medlemsmøde (ODB) [18.45] 

8. Soundbox og LoL (ODB) [19.15] 

9. Opfølgning på bootcamp (ODB) [19.30] 

10. Evaluering af studiestartsmessen (OD) [20.00] 

11. Til næste gang (O) [20.45] 

Eventuelt 

Mødeevaluering 

Godkendelse af referatet 
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Dagsorden 
1. Formelt (B) [16.30] 

● Valg af ordstyrer og referent 
○ Ordstyrer: Andreas Møberg 
○ Referent: Michael Juul Nielsen 

● Godkendelse af dagsorden  

○ Punkt 8 frafalder da motivator ikke er til mødet 

 

2. Nyt fra (O) [16.45] 
- Christian Juel Nicolajsen - Kasserer 

- Der er blevet lavet en model for leje af Studentersamfundets materiel 

(Soundboxes osv.). Denne vil blive gennemgået til et kommende møde hvor 

punkt 8 tages op igen. 

- Johan Dinesen - Ansvarlig for eksterne samarbejder 

- Har snakket med MigogAalborg omkring medlemsfordele 

- Er i mail-korrespondance med Flixbus omkring medlemsfordele 

- Har kontaktet Skråen i forsøg på at sætte et møde op. 

- Har snakket med Rekom. Dette tages i et senere punkt 

- Rune Arnfred 

- Har været med til afholdelse af Basseralle 

- Møde med Kommunikations-udvalget og event udvalget 

- Emil Njor 

- Intet nyt fra national politik udover klargørelse af PK 

- Har været med til afholdelse af Basseralle 

- Skulle have holdt møde med en der ønskede at stille op som repræsentant til 

UB, men vidste ikke at det var en 2 årig periode og trak sig derefter. 

- Michael Juul Nielsen 

- RUSfest 

- SSFU 

- Møde med Nils Uhre fra AAU omkring videreudvikling af tutorområdet 

- Andreas Møberg 

- Viderearbejde med dokumenter omkring GDPR i Studentersamfundet. Den er 

næsten færdig nu. Mere om det kommer på et senere punkt. 

 

3. Puljeansøgninger (ODB) [17:15] 
-  Ingen puljeansøgninger modtaget siden sidste møde. 
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4. Mail håndtering (ODB) [17.30] 
- 2nd world congress on undergraduate research 

- Vi gør ikke noget ved mailen, da den burde være sendt til os tidligere hvis vi 
skulle have kunnet komme ud til de rette individer. 

- DM/MA Tutorprisen 2018 - AAU (LUKKET PUNKT) 
- Christian svarer 

- Lukket punkt 
- Christian svarer 

- Mulighed for oplæg i Aalborg d. 10. oktober 
- Denne sendes videre til andre relevante studieforeninger da Studentersamfundet 

ikke selv har kræfter til at arrangere sådan et arrangement på så kort tid. 
- ISIC 

- Christian og Emil ser på dette sammen. Bestyrelsen er meget positive omkring at 
få et samarbejde omkring dette. 

- Bog-konkurrencen 
- Indstilling 1: Vi siger ja tak til bøgerne Der er stemt ja 
- Indstilling 2: Vi spørger om restriktioner Der er stemt nej 
- Indstilling 3: Vi skriver en venlig henstilling om, at vi er glade for konkurrencen, 

men vi ville gerne ønske konkurrencer der dækker bredere blandt de studerende, 
da vi repræsentere alle de studerende på Aalborg universitet. Der er stemt ja 

 
- Emil svarer på mailen. 

 
 

5. Lukket punkt (O) [17.45] 
Motivator: Johan Dinesen 

 

6. Spisepausen [18.15] 
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7. Medlemsmøde (ODB) [18.45] 
Motivator: Christian Juel Nicolajsen 

 

Motivation: Det er efterhånden en smule over den deadline der blev sat for vedtægtsudvalget, 
hvorfor vi skal have indkaldt til næste medlemsmøde. På dette møde skal der også vælges 
UB-kandidat. 

Vi skal i dag finde ud af følgende: 

 

● Dagsorden 
○ Skal senest udsendes torsdag d. 11/10 
○ Den kommer til at indeholde blandt andet disse punkter: 

■ Vedtægtsudvalg  
■ indsupplering i Studentersamfundets bestyrelse 
■ UB 

● Tid og sted: 16:30 på Create (hvis muligt) 
● Dato 25 oktober  
● Andet der skal til for at indkaldelsen kan ske 

Således at den organisatoriske næstformand kan indkalde til medlemsmødet. 

Michael Vedel og Emil er tovholdere for dette arrangement. 

 

8. Soundbox og LoL (ODB) [19.15] 
Motivator: Michael Vedel 
 
På forrige bestyrelsesmøde blev der vedtaget at der skulle opkræves et beløb for udlån af 
soundbox’e til dækning af reparation og andre uforudsete udgifter forbundet med hold af 
lydudstyr. Dette virker dog som om at vi går ind og overtager en opgave fra vores gruppe “Lyd 
og Lys” (LoL), hvorfor jeg foreslår at vi overdrager højtalerne til dem, som også var den 
oprindelige plan med højtalerne. 
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Indstilling: LoL får højtalerne mod et symbolsk beløb. 
 
Udskydes til næste møde grundet manglende motivator. 

9. Opfølgning på bootcamp (ODB) [19.30] 
Motivator: Sidste møde 

Motivation: På sidste bestyrelsesmøde udskød vi dette til denne gang, og skal derfor finde en 
tovholder i dag. 

Der skal afholdes en bootcamp for indvalgte i Januar eller Februar. Michael Juul Nielsen står 
som tovholder på dette indtil videre. 

Planen er at denne opgave videregives i tilfælde af at der findes en valgansvarlig til 
medlemsmødet. 

.  

 

10. Evaluering af studiestartsmessen (OD) [20.00] 
Motivator: Michael Vedel 
 
Motivation: På opfordring fra sekreteriatet, skal vi have evalueret på hvad der gik galt og godt, til 
vores studiemesse.  

- Udskydes til næste møde grundet manglende motivator. 
 

11. Til næste gang (O) [20.45]  
- Christian: 

- Svarer på DM/MA tutorpris mailen 
- Svarer på lukket punkt 
- Undersøger et muligt samarbejde med ISIC 
- Videresende oplægs mulighed  

  
- Johan 

- Ikke noget konkret 
- Rune 

- Møde med kommunikationsudvalget 
- Møde med eventudvalget 
- Møde med valgudvalget 
- Konkurrence med bøger 
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- Emil 

- Bog konkurrence 
- ISIC 
- Medlemsmøde 

- Hovedsageligt dagsorden 
- Michael 

- Videre arbejde med Rusfest 
- Videre arbejde med SSFU 
- Videreformidling af møde mellem AAU og rusinstruktører 

- Andreas 
- Videreformidling af GDPR til bestyrelsen 

 
 

Eventuelt 

- Tutorprisen - er det os der burde stå for det. 
- Udskydes til næste møde ved disse instillinger: 
- Indstilling 1: 

- Vi skal stå for det 
- Indstilling 2: 

- Vi nedsætter et udvalg der står for det 
- Indstilling 3: 

- Vi henstiller til at de laver et afstemningssytem 
- Indstilling 4: 

- Psykologi vinder fra nu af 
- Indstilling 5: 

- Vi skal ikke stå for det 
- Rusoplæg 

- De sidste 2 rusoplæg fordeles blandt bestyrelsen på Slack. 
 

- Vi har fået noget materiale vedrørende en kampagne om unges alkoholvaner. 
- Indstilling 1: 

- Vi hænger dem op 
- Der stemmes for 

- Indstilling 2: 
- Ophæng på Spot-tavler 

- Der stemmes imod 
- Indstilling 3: 

- Ophæng udenfor Spot-tavler herunder fredagsbarer, i/og omkring 
bestyrelseslokalet osv. 

- Der stemmes for 
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- Indstilling 4 

- Vi laver opslag om det på facebook 
- Der stemmes imod. 

 
- Emil ser på at oprettet noget der minder om SD 

 

Mødeevaluering  
- Mangel på frugt og snacks er uacceptabelt 

- Man skal melde ud hvis man som mødeansvarlig ikke er i stand til at løfte 

opgaven, som feks. hvis man ikke kommer til mødet. 

- Motivator for et punkt skal være til mødet for netop at kunne motivere punktet. Hvis 

man har et punkt man gerne vil have taget op til et møde, men man ikke selv er i 

stand til at deltage, skal man finde en til at motivere punktet for sig. 

Godkendelse af referatet  
Referatet er godkendt. 
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