Referat af møde i Studentersamfundets
Bestyrelse
Den 28. November, 2018 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Peter Fisker, Formand
Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører
Christian Juel, Kasserer
Michael Vedel, Organisatorisk næstformand
Michael Juul, Studiestartsansvarlig
Rune Arnfred, Kommunikationsansvarlig
Marlène Weber, Ansvarlig for Lokale studieforeninger og studiestartsansvarlig
Andreas Møberg, IT-ansvarlig**
Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder
Kenneth Djørup Frosig, International ansvarlig
Anne Sofie Bredgaard Myrup, Event-ansvarlig

Observatører:
Jakob Sabber

1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O) [16.40]
3. Mail håndtering (ODB) [17.00]
4. Puljeansøgninger (ODB) [17.20]
5. Evaluering af julefrokost (OD) [17.30]
6. Opdatering på valget. (ODB) [18.00]
Eventuel
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

Dagsorden
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1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Michael Vedel
Referent: Marlène Weber

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16.40]
Anne Sofie
- Julehyggenyggeklippeklistre
- Møde med DSE
- IDA education
Marlène
- Julefrokost
- Møde med Creat IT ang. studieforening
- Møde med IDA
Christian
- Budgetmøde med Lena
- Møde med revisoren
- Universitetsvalg
Peter
- Sekretærerne har stadig meget travlt
- Møde med rektoratet
Andreas
Valg
Emil
- Valg
- Universitetets budgetmodel for 2019
- Gruppe af internationale studerende
- ISIC
Kenneth
International juleaften
Rune
- Valg
- Møde med kommunikationsudvalget
Johan
- Møde med IDA
- Møde med Dansk Magisterforening
- Samarbejde med Skråen om oplæg med Clement Kjærsgaard er klart
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- Julefrokost i Gaden er aflyst
Jakob Sabber
- Enhedsorganisering og DUF
- Universitetsvalg
Michael Vedel
- Julefrokost
- Førstegangs akademikere

3. Mail håndtering (ODB) [17.00]
-

Samarbejde med Splendour
- Peter har svaret
Deltagelse i folkemødet
- Der skal bestilles billetter til 3 personer
- Der skal sendes den tidligere studenterpolitisk ordfører, den nuværende
studenterpolitisk ordfører og landsforumsrepræsentanten afsted med madbillet
og transport dækket
- Jakob Sabber svarer på denne

4. Puljeansøgninger (ODB) [17.20]
-

Der er ikke modtaget nogen

5. Evaluering af julefrokost (OD) [17.30]
Efter at have afholdt julefrokost forrige lørdag, skal der samles op på hvordan det forløb. Vi skal
her blandt andet snakke om følgende punkter.
- Planlægning
- Det anbefales, at der skal være mere end 1 person til at stå for planlægningen
- Der skal være styr på, hvem der kommer fra bestyrelsen og hvornår
- Mad
- Arbejdsfordelingsplanen blev ikke rigtigt fulgt. Der skal også gerne være flere
personer til de forskellige poster
- Der er altid meget mad, når der bestilles fra Føtex. Der skal derfor ikke bestilles
til flere personer, end der er tilmeldt. Evt. kunne man endda bestille færre antal
kuverter
- Det kan overvejes til næste år, om der skal være en mandelgave til ris à la
manden.
- Snapsen blev håndteret godt i år.
- Det var godt, at der ikke var shots i år.
- Det kan overvejes, om der skal købes tequila til næste år.
- Oprydning
- Der skal være løbende oprydning af tomme flasker mm. undervejs i festen
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-

-

Evt.
-

Folk skal ikke være så fulde, at de ikke kan deltage i oprydningen
Der var for få folk til oprydningen, og der blev færre undervejs. Evt. kan man få
nogle frivillige til at hjælpe mere
Der skal være en oprydningsplan.
Der skal være planlagt, hvem der kommer til oprydningen dagen efter.
Brug containerne ved køkkenet i stedet for containerne ved bagudgangen
- Der kan også bestilles flere containere (dette gøres ved at kontakte
sekretærerne).
Det vil være smart, hvis de, der planlægger, er ædruvagter, og det vil også være
en god idé, at der er mere end ædruvagt.
Det kan være en idé at holde julefrokosten efter valget, så de valgfrivillige også
har mulighed for at deltage i julefrokosten.
Det kan være en god ide at holde det før valget, således man kan motivere
organisationen en gang til valget. eventuelt skrive det i invitationen?
Der skal næste år være en forventningsafstemning i bestyrelsen, om det er en
fest primært for de frivillige eller om det både er for de frivillige og bestyrelsen

6. Opdatering på valget. (ODB) [18.00]
Motivator: Michael Vedel.
Nu er vi stort set igennem valgperioden og jeg tænker derfor at det ville være en god idé lige at
lave en mindre opfølgning. Jeg tænker derfor, at vi kigger på den aktuelle stemmeprocent, samt
kort fortæller om vores oplevelser ved at stå i valgboderne.
-

Der skal nok være fokus på grupperummene i morgen, men der skal stadig være en i
valgboden.
Det kunne være en idé at at lukke valgboderne i kantinerne allerede kl. 13, og sende de
frivillige ud i grupperummene.
15,48% har stemt

Eventuel
Generalforsamling 19
- Vi skal finde en dato
- Det bliver den 27. marts 2019
Ræskit
- Vi har skrevet på semesterkalenderne, at vi uddeler ræskit d. 14. December
- Hvem står for indkøb?
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-

- Michael Vedel står for dette
- Der skal nøddemix i
- Evt. kontakt Redbull ang. redbulls
Hvem står for pakning?
- De skal pakkes den 12. december
Hvem står for uddeling?
- Rune
- De frivillige skal kontaktes - dette gør Emil

Til næste gang (O)
Mødeevaluering
-

Godt, at folk kunne komme med inputs til dagsordenen.
Det var godt, at der var sat tid på de enkelte underpunkter til hvert punkt på
dagsordenen
Godt med et kort møde
Der skal være flere snacks

Godkendelse af referatet
-

Godkendt
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