
 

 

Møde i Studentersamfundets bestyrelse 
Den 17. Oktober, 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 (ikke tilstede)  

Marlène Weber, Ansvarlig for Lokale studieforeninger og studiestartsansvarlig 

Andreas Møberg, IT-ansvarlig 

Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder  

 

Observatører: 
Jakob Sabber  

 

1. Formelt (B) [16.30] 

2. Nyt fra (O) [16.45] 

3. Redesign af medlemslogin (ODB) [17.00] 

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:15] 

5. Mail håndtering (ODB) [17.30] 

6. Videreformidling af samarbejdspartnere og rabataftaler (ODB) [18.00] 

Motivator: Johan Dinesen 

7. Spisepausen [19.00] 

8. Lukket punkt (ODB) [19.30] 

9. Soundbox og LoL (ODB) [20.00] 

10. Tutorprisen - Er det os? (ODB) [20.30] 

11. Til næste gang (O) [20.45] 

Eventuelt 

Mødeevaluering 
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Godkendelse af referatet 

 
Dagsorden 
1. Formelt (B) [16.30] 

● Valg af ordstyrer og referent 
○ Ordstyrer: Peter Fisker  
○ Referent: Marlène Weber  

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt  

 

2. Nyt fra (O) [16.45] 
- Michael Nielsen  

- Rusfest  

- Evaluering af studiestartsfesten den 29/10  

- Marlène  

- Møde med Anna fra European studies → der kommer ikke en decideret 

studieforening 

- DSE-messe  

- Peter 

- Sekretariatet: Lena kommer muligvis snart tilbage på deltid  

- Fagforeninger  

- Eksterne studieforeninger på AAU  

- DUF og enhedsorganisering  

- Agenda: Ansættelsesamtaler for den nye redaktør (jobopslaget skal deles på 

Facebook) 

- DSE-messe  

- Johan  

- UNI-ski: Intet samarbejde i år → muligvis næste år  

- Gamemekka  

- Club Aalborg  

- Flixbus: 25 % for medlemmer af studentersamfundets medlemmer  

- Musikkens hus: Billetter til et mere ungt publikum  

- Skråen: Muligt samarbejde med dem 

- Foredraget med Clement kan muligvis afholdes hernede  

- Jakob Sabber 

- Valg 

- Der mangler stadig opstillede på HUM, TECH og lidt på ENG  

- SAMF sørger selv for at stille op  

- FAKsund registrerer de opstillede på SUND, og sender dataene videre 
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til valgudvalget dagen før deadlinen for opstilling  

- Der er et godt samarbejde med afdelingen i København  

- Der mangler samarbejde med afdelingen i Esbjerg  

 

 

 

3. Redesign af medlemslogin (ODB) [17.00] 
Motivator: EDB-Drift 

Vi har i EDB-drift arbejdet på at forbedre Studentersamfundets nuværende login-side så den 
kan fungere som medlemsbevis, og vi kan udfase medlemsklistermærker inden næste 
studiestart. Ideen er at alle medlemmer skal have en personlig QR-kode som så enten kan 
scannes med mobil, eller med dertil indkøbte scannere. I samme ombæring ønsker vi forbedre 
sidens udseende så den bla bruger vores grønne farve, og så den ser mere professionel ud. 
 

Det er dog ikke EDB-drift der sidder på koden til siden, og vi skal derfor have Cloudpartners til 
at lave det for os. Vi har fået et overslag på prisen for det samlede projekt, og hvad delene 
koster hver for sig. Vi vil derfor høre jer, om I kan godkende den investering det vil være. 
 

Beslutning: Hvilke dele af EDB-drifts ide ønsker bestyrelsen bliver udført. 

Se her vedhæftede bilag ifbm punktet. 

 

Der er generel stemning for, at QR-koden er nice to have, men ikke nødvendigvis need to have. 
Derfor har bestyrelsen besluttet, at EDB-drift skal undersøge, om manglen på dette vil gøre hele 
tilbuddet billigere. Hvis dette kan gøres inden medlemsmødet den 25. oktober, kan idéen om et 
redesign af medlemslogin tages med til dette møde.  

 

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:15] 
- AAULAN - 1750 DKK 

- De får lov til at lave en budgetoverskridelse mht. aktivistpleje, og dette skal 
tænkes ind i budgettet for næste år.  

 
- Indstilling 1: De får 1300 kr. til leje af en bil  

- Indstillingen er vedtaget.  
- Christian skriver til dem.  
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- ST-rådet til badmintonarrangement - 2000 kr.  

- Indstilling 1: De får penge  
- Det er vedtaget, at de får det fulde beløb.  
- Marlène skriver til dem.  

 

5. Mail håndtering (ODB) [17.30] 
- Ingen mails  

 

6. Videreformidling af samarbejdspartnere og rabataftaler 
(ODB) [18.00] 
Motivator: Johan Dinesen 

- Brug Facebook til promovere nogle af de forskellige medlemsfordele på samme tid i 
stedet for en af gangen. Dette kan gøres i de “pressede” perioder, mens man i de stille 
perioder (f.eks. sommerferien) kan tage en medlemsfordel af gangen.  

- Nogle af medlemsfordelene kommer til at skulle tilgås med link i stedet for klistermærket.  
- Dette kommer f.eks. til at være tilfældet, hvis vi skal have et samarbejde med 

Musikkens hus og Club Aalborg.  
- Det bliver dyrt, hvis der skal laves en side på loginsiden, hvor der kan ligge links.  
- Der skal findes en løsning sammen med EDB-drift, om hvad der er muligt.  

 

7. Spisepausen [19.00] 

 

8. Lukket punkt (ODB) [19.30] 
Motivator: Johan Dinesen 

 

9. Soundbox og LoL (ODB) [20.00] 
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 
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og Lys” (LoL), hvorfor jeg foreslår at vi overdrager soundboxene til dem, som også var den 
oprindelige plan med soundboxene. 
 
Indstilling: Lys og lyd skal spørges, om de har lyst  
Dette er vedtaget 
 
Der skal skrives til Lyd og lys  

- Føler de, at de har tid og lyst til at udlevere soundboxene til udlejning? (medsend 
dokument med udlejning for udlejning)  

- Vil der være en mulighed for, at grupperne og udvalgene, som er en del af 
studentersamfundet, kan låne soundboxene gratis?  

- Er de villige til at købe disse soundboxe 
- Har de selv nogle gode idéer?  
- Er det realistisk, at de kan håndtere henvendelser på en ugentlig basis?  

 
Michael Vedel skriver til dem.  
 

10. Tutorprisen - Er det os? (ODB) [20.30] 
Motivator: Sidste møde 

Danske magistrere (DM) uddeler hvert år en pris til de bedste tutorer på de forskellige 
uddannelsesinstitutioner. Denne pris indstilles tutorerne til igennem ruslingene på Facebook og 
DM har efterfølgende så bedt os om at vælge mellem de nominerede kandidater. På sidste 
møde hvor dette blev drøftet, blev der dog rejst tvivlsspørgsmål, om hvorvidt denne opgave bør 
ligge ved bestyrelsen. 

 

- Indstilling 1: 
- Vi skal stå for det 

- Indstilling 2: 
- Vi nedsætter et udvalg der står for det 

- Indstilling 3:  
- Den studiestartsansvarlige har ansvaret for det(se “Noter til bestyrelsen”)  

- Indstilling 4: 
- Vi henstiller til, at de laver et afstemningssystem 

- Indstilling 5: 
- Vi skal ikke stå for det 

 
Der tages ikke beslutning på dette bestyrelsesmøde. Det tages med til evalueringen med 
ruskoordinatorerne, hvorefter de studiestartsansvarlige laver forslag til indstillingerne.  
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11. Til næste gang (O) [20.45]  
Marlène 

- Bestille pizzaer. 
- Svare på ST-rådets puljeansøgning  
- Foreningsmøde 
- Evaulering af studiestarten med ruskoordinatorerne.  

Christian  
- Skriver til AAU LAN 
- Foreningsmøde  
- Forretningsudvalgsmøde  

Peter 
- Unirun 
- Forretningsudvalgsmøde  
- Opslag på slack angående video til IDA kulturaften  
- IDA/DSE kalender evalueringsmøde 
- Generalforsamlinger i forskellige lokale studieforeninger  
- Mail til DSF - DUF 

Andreas 
- Købe snackeronies til introaften og medlemsmøde 
- Sende mail ud på intern listen angående introaften 

Michael Juul Nielsen 
- Assister Vedel med julefrokost 
- Rusevaluering 

Michael Vedel  
- Færdiggør planlægningen af julefrokosten  
- Afholde medlemsmøde  
- Skriv til Lys og lyd  
- Igangsætte arbejde med international juleaften  
- Frivillighåndtering(oplæg)  

 

Eventuelt 
- Evaluering af studiestartsmessen 

- Der skal være styr på, hvem der står der, mere end 1 dag før.  
- Fremover skal der i den fælles Googlekalender stå under begivenheden, hvem 

der står som ansvarlig.  
- Evaluering af SUND-messen  

- Meget stille og roligt  
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- Vi fik mange frivillige  
- Næste år skal der være mere end en repræsentant fra bestyrelsen.  
- Sørg for at have transporten af materialer klar i god tid.  
- Der er lavet en liste over, hvad der skal med til messer.  

- Evaluering af DSE-messen 
- Det virkede malplaceret, at vi var der, og det kan derfor overvejes til næste år, 

om det er relevant, at vi er der.  
- Der kom internationale studerende, som var interesserede i International 

taskforce og international juleaften.  
- Vi skal være ude i meget bedre tid med at finde folk, der skal stå der.  
- Der skal snakkes med BEST, om de har haft de samme overvejelser.  
- Der skal være aktivistpleje til alle, som står der, og dette skal være med i 

budgettet til næste år.  
- Introaften den 24. oktober på Basis  

- Der skal sendes en mail til internlisten i dag, og de skal vende tilbage senest 
mandag.  Andreas gør dette.  

- Det ser ud til, at der ikke er booket et lokale, så der skal skrives en mail 
sekretærerne ang. dette den 18. oktober. Vi vil gerne have auditorium 3 eller 6.  

- Snacks: Andreas køber snacks.  
- Mad: Der skal bestilles pizzaer den 22. oktober. Der skal bestilles fra Elikas. 

Marlène bestiller pizzaer i løbet af mandag formiddag.  
- PR: Begivenheden skal slås op på Studentersamfundets facebookside (igen). 

Basisbaren deler også begivenheden.  
- Hvem kommer fra bestyrelsen? 

- Andreas 
- Michael Vedel 
- Michael Nielsen 
- Muligvis Marlène  

- Tolk: Hør DSF, om de har mulighed for at komme.  
- Medlemsmøde den 25. oktober 

- Michael Vedel er tovholder 
- Snacks: Andreas køber snacks.  
- Mad: Der skal bestilles pizzaer senest den 23. oktober. Der skal bestilles fra 

Elikas. Marlène bestiller pizzaer senest i løbet af tirsdag formiddag.  
- Stemmesedler: Michael Vedel ordner dette  

- Disse skal printes ud.  
- Tolk: Hør DSF, om de har mulighed for at komme.  
- Emil er muligvis referent, og Michael Vedel er ordstyrer.  
- Christian giver en status på økonomien.  
- Hvem kommer fra bestyrelsen? 

- Michael Vedel  
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- Marlène  
- Emil  
- Christian  
- Andreas  
- Peter  

- Video til IDA kulturaften 
- Det skal koordineres inden for meget kort tid, dvs. at der skal laves en tråd på 

Slack den 18. oktober. Peter laver dette.  
- Unirun 

- Andreas og Christian tager til mødet den 19. oktober.  
- Budgetforhandlinger 

- Der skal forsøges at lægge et budget, der går nogenlunde i nul.  
- Dog gælder dette ikke helt barerne, da de har deres egen egenkapital.  

- Julefrokost 
- Antal gæster: De sidste par år har der været 150 med. Hvis det er en mulighed, 

vil det måske være en god idé at have 200 med.  
- Det skal udregnes, hvor mange der kan være med i forhold til budgettet.  
- Michael Vedel og Michael Nielsen finder ud af dette.  

- Bar:  Der bruges mobilbarer som de sidste par år.  
- Hall of fame beviser 

- De sidste beviser skal sendes til de personer, som har modtaget dem.  
- Michael Vedel sørger for, at de bliver sendt.  

- Unifitness bestyrelse 
- Vi har muligheden for at få en ny repræsentant fra Studentersamfundets 

bestyrelse ind i Unifitness bestyrelsen.  
- Idrætsrådet skal kontaktes.  

- Det sidste rusoplæg  
- Michael Vedel og Peter tager dette oplæg.  

- Overskydende penge på Basserallekontoen 
- Må de godt bruges på valget?  
- Der skal spørges på medlemsmødet, om de penge må bruges, hvis det bliver 

nødvendigt.  
 

Mødeevaluering  
- Hvis et punkt bliver flyttet til det næste møde, skal der findes en motivator for 

punktet inden det næste møde.  

- Lækker mad  
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Godkendelse af referatet  
Referatet er godkendt 
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