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Velkommen v. formand Peter Fisker
Michael Falk Vedel er valgt som ordstyrer.
Max Væhrens er valgt som referent
Lisa Kramme og Lasse Kristensen er valgt til at stemmetæller

AAU og den daglige drift af Studentersamfundet
Punktet frafalder eftersom det materiale der skulle præsenteres ikke er blevet tilsendt fra AAUs
administration.

Kort beskrivelse af universitetsbestyrelsen og S’ets indflydelse her i
Lukas Bysted får ordet for at beskrive dette.
Lukas er en af de to personer som sidder og repræsenterer alle studerende i Universitetsbestyrelsen
på AAU.
Universitetsbestyrelsen står for at ansætte rektor og andre personer i administrationen på AAU
Studentersamfundet har gjort meget for at få de studerende til at bakke op om valget, hvilket har
medført at studentersamfundet har fået deres kandidater med i universitetsbestyrelsen i mange år.
Det giver et stort ansvar for at Studentersamfundet skal sørge for at finde de rette kandidater som
de vælger at bakke op om. Der er en ny plan i gang for at åbne op om hvem Studentersamfundet
stiller op som deres kandidat, for at give mulighed for at gøre det lettere for alle medlemmer af
Studentersamfundet at stille op hvis de er interesseret.
I universitetsbestyrelsen sidder man i to år ad gangen, og det stiller også det krav til en at man
bakker op om Studentersamfundets Bestyrelse samt mange andre studenterfora på AAU.
I Universitetsbestyrelsen har Lukas blandt andet arbejdet med ny budget organisering for AAU, men
mest af alt synes Lukas at det mest interessant har været kontakten ned af ’ranglisten’.
De to studerende i universitetsbestyrelsen sidder forskudt, sådan at der kan holdes et
universitetsvalg hvert år hvor en person meldes ind i bestyrelsen.
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Der er fem møder om året hvor der er cirka 300-400 siders materiale der skal forberedes inden hvert
møde. Dertil er der andre opgaver i Studentersamfundet som ligger til de to kandidater at håndtere,
et indebærer for eksempel arbejde med akademiskråd.

Valg af 2 menige medlemmer til Studentersamfundets bestyrelse
I bestyrelsen mangler der 2 menige medlemmer som gerne skal vælges ind i dag. Der er to poster
som muligvis kan være tilgængelige for de nye medlemmer.
Der er et bestyrelsesmøde hver onsdag, hvor der forventes at man møder op. Dertil er der en fuld
arbejdsdag som ligger hver tredje uge, hvor man arbejder sammen med resten af bestyrelsen om
diverse opgaver, som fx kan være at følge op på ens opgaver man er bagud med.
Processen for valget er at man har fem minutter til at komme op og fortælle hvorfor man vil med i
bestyrelsen og hvorfor man er egnet til opgaven, der efter er der mulighed for at stille spørgsmål til
hver kandidat.
Der stemmes først om tillid/mistillid og derefter er der kampvalg hvis der er mere end to kandidater.
Kampvalg foregår i og med at hvis der er tre kandidater så giver hver person med stemmeret tre, to
og en point til hver kandidat, og de to personer med flest point er med i bestyrelsen.

Kandidat 1: Johan Vester Dinesen
Læser matematik på andet semester og har før læst medicin og sidder i Basisbarens bestyrelse.
Posten som ekstern kontakt i Studentersamfundets bestyrelse er det der tiltaler ham mest, men de
andre poster interesserer ham også.
Johan mener også at han har meget tid til at være i bestyrelsen og han mener især han vil være
motiveret til at arbejde sammen med andre personer i bestyrelsen som han allerede kender.
Lige nu har Johan også et arbejde som han nok ikke vil fortsætte med at have ind i efteråret hvilket
vil give ham endnu mere tid til både et mere krævende studie samt bestyrelsen.
Johan er ikke så aktiv indenfor studenterpolitik, men mener at dette skyldes han ikke har fået en
særlig god introduktion til dette, men følger trods alt en lille smule med i emnet.
Johan har ikke før siddet i nogen form for bestyrelser udover at være med i basisbaren.

Kandidat 2: Signe Lindberg
Signe læser Sprog og Internationale studier på 6. semester
Signe har ikke før været frivillig i studentersamfundet, men blev interesseret i at komme ind i
bestyrelsen da hun opdagede at der kun var én kvinde i bestyrelsen (hun så et billede af den nye
bestyrelse på Instagram), og blev derefter opfordret af hendes ven Emil Njor, som også sidder i
bestyrelsen, til at blive en del af bestyrelsen.
Signe synes hun er kvalificeret og har meget gå-på-mod for at prøve nye ting.
Hun har tidligere haft frivillige arbejde, blandt andet at være koordinator for frivilligt arbejde på
hendes gymnasium.
Signe har endnu ikke så meget erfaring inde for studenterpolitik men er meget interesseret i emnet
fordi hun selv er studerende.
Signe vil generelt prøve at få flere kvinder med i Studentersamfundet for at Studentersamfundet kan
bedre repræsentere alle de studerende. Hvis der var en ligestillingspost, ville hun meget gerne tage
den.
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Signe mener hun har meget god tid til at kunne anvende på bestyrelsen, især fordi de ikke har så
mange forelæsninger på Humaniora.

Resultat af valget
Begge personer har fået tillid ved valget og er derfor valgt ind i bestyrelsen.

Nedsættelse af et vedtægtsudvalg
Inden generalforsamlingen i år (marts 2018) nedsatte Studentersamfundet et udvalg som havde som
arbejde at forbedre Studentersamfundets vedtægter inden generalforsamlingen. Disse
vedtægtsændringer skulle fremlægges ved generalforsamlingen og derefter stemmes om de skulle
erstatte de gamle vedtægter. Men fordi dette udvalg ikke havde nok tid til at lave en fuldstændig
opdatering og forbedring af de gamle vedtægter blev de nye forslag ikke fremlagt ved
generalforsamlingen.
På dette medlemsmøde godkendes det at Studentersamfundet vil nedsætte dette udvalg på ny,
deltagere ved mødet samt andre medlemmer af Studentersamfundet har mulighed for at blive en
del af dette udvalg hvis de ønsker det. Der er en deadline for tilmelding til dette vedtægtsudvalg den
1. september 2018.
Ved mødet har Andreas Jakob Møberg og Christian Obel Pinstrup valgt at blive en del af dette
udvalg.
Obel er blevet valgt som tovholder for dette udvalg ved medlemsmødet.
Vedtægtsudvalgets arbejde ligger i at udforme nye og/eller forbedret vedtægter for
studentersamfundet.

Eventuelt
Lisa synes at det er fedt at Studentersamfundets bestyrelse har oprettet dette vedtægtsudvalg, da
det var hende og Obel der prøvede at lave nye og forbedre vedtægter inden generalforsamlingen,
som ikke blev stillet til generalforsamlingen fordi der var for lidt tid.
Lukas synes det er fedt at der afholdes medlemsmøder, og vil gerne høre om en opdatering med
hvad Studentersamfundets bestyrelse går og laver:

Peter (formand) sidder lige nu med at lave nye kontrakter med eksterne samarbejdspartner, og har
også været til en del møder for at blive introduceret for hans opgaver som formand for
Studentersamfundet. En af de ting Peter vil arbejde meget for, er at få flere frivillige med, og sådan
at frivillige ikke kun belønnes med frivillige fester. Dertil kan bestyrelsen også se at der er mange
lokalforeninger der er opstået på det seneste, og her vil bestyrelsen gerne fokusere på at disse
grupper og foreninger kan afholde så mange arrangementer som muligt og generelt gøre det federe
at være studerende på hele AAU.

Emil Njor (Studenterpolitisk ordfører) har været med til politik-konference på DTU sammen med DSF
hvor der blev indført nye planer omkring studenterpolitik. Dertil er han også ved at skrive et stykke
til den kommende rushåndbog omkring Studenterpolitik.
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Christian (kasserer) har siddet mange timer sammen med Peter og arbejdet med hvordan de skal
håndtere og hjælpe de lokale studieforeninger for at kunne gøre det bedre for de studerende der
gerne vil stå for disse grupper. Kasserer-mæssigt har der ikke været så meget nyt ud over at han har
skulle sætte sig ind i rollen. Dertil har der været et kvartal opgørelse som han har godkendt, men
fordi der ikke er sket særlig meget nyt og opgørelsen ligger inden for normen så mener han ikke det
er noget som skal tages med på et medlemsmøde som et punkt på dagsorden.

Michael Vedel (organisatorisk næstformand) har arbejdet en del med dagens medlemsmøde og har
også arbejdet en del på hvordan frivillige håndteres og hvordan det kan gøres bedre. Specifikt er han
ved at lave et spørgeskema som vil blive sendt ud, hvorpå han kan få mere information om hvad
Studentersamfundet skal gøre mht. frivillige.
Dertil er der også Studentersamfundet i Esbjerg og København som han har kontakt med, men Vedel
har ikke haft så meget kontakt til Esbjerg, men i København er der en ny gruppe som er på vej til at
blive oprettet under bestyrelsen.
Michael har også arbejdet på at forbedre lokale 407 som er et frivilligt arbejdsrum i Studenterhuset
hvor frivillige grupper under Studentersamfundet kan arbejde. Han pointerer dog at der ikke må
holdes fester eller andre arrangementer her, men at det kun er for arbejde på frivillige projekter.

Lasse (Ansvarlig for internationale studerende) har snakket med en del internationale studerende
om hvad der kan gøres bedre når man først starter som international studerende på AAU. Dertil har
han også snakket med det internationale kontor på AAU omkring hvordan man kan få flere
studerende med til buddy-systemet.

Malene (Ansvarlig for lokale studieforeninger og studiestart) har arbejdet med IGLO som er kommet
ind under Studentersamfundet og har der arbejdet omkring deres budget. Dertil er Connect
International også kommet ind under Studentersamfundet. Hun har også siddet med organisering af
studiestart sammen med den anden studiestartsansvarlige i bestyrelsen.

Kasper (eventansvarlig) vil sammen med eventudvalget prøve at få nye samarbejdspartnere sådan at
der kan komme nogle nye events udover dem som foregår hvert år med de (næsten) samme
samarbejdspartnere.
Dertil har han også arbejdet sammen med UniRun om deres event. Dertil vil der også komme en
sommerfest ved Fjordmarken, som de er ved at færdiggøre planlægning for.
Eftersom der er mange penge til rådighed i Studentersamfundets budget så vil Kasper lade
eventudvalget udforme en del events, i stedet for kun at udføre hans egen idéer.
Michael Nielsen (Studiestartsansvarlig) er godt i gang med at planlægge studiestarten. Det
indebærer også at lave Studenterhåndbogen sammen med Agenda. Dertil er der også oprettet
kontakt med studiestart instruktørerne fra sidste år hvor der skal laves en evaluering af sidste
studiestart, eftersom der er mulighed for forbedringer. Derefter skal der laves en ny præsentation
for de nye instruktører sådan at de kan planlægge deres del af studiestarten i år.
Så er der også påbegyndt at der kan tilmeldes nye tutor. Der er også lavet design samt påbegyndt at
finde firma som skal lave t-shirts til tutor og instruktører.
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Til sidst så sidder Michael også i udvalget for Studiestartsfesten som han ikke kan lade vær med ikke
at deltage i.

Rune er kommunikationsansvarlig og prøver lige nu at få gang i Instagram for at gøre
Studentersamfundet mere aktiv her, dertil har han også siddet med design af t-shirts til
studiestarten. Dertil har han også siddet med et nyt udvalg som hedder KAST som skal stå PR for
studiestarten.
Sammen med kommunikationsudvalget har de afholdt et enkelt møde om hvad de skal arbejde med,
udvalget skal nemlig ikke længere arbejde med PR af studiestarten da denne opgave er blevet
overtaget af det nye udvalg ’KAST’.
Andreas er IT ansvarlig, og står lige nu med at skulle indføre nye systemer. Dertil har han og
EDB-udvalget meget fokus på hvordan Studentersamfundet og alle udvalg herunder behandler
persondata per den nye danske persondata lovgivning.
Dertil arbejder Andreas og EDB-udvalget også på Studentersamfundets hjemmeside.
Selvom at den nye persondata lovgivning allerede træder i kraft i slutningen af maj, så betyder det
ikke at der skal være implementeret en ny løsning pr. denne dato, men de skal som minimum have
fremsat en plan for hvordan Studentersamfundet vil håndtere deres persondata.
Der har tilmed været to eksperter omkring den nye persondata lovgivning udsendt fra DSF som har
fortalt Andreas og EDB-udvalget mere om denne lovgivning.
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