Referat af møde i Studentersamfundets
Bestyrelse
Den 20. Februar, 2019 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 (ikke tilstede)
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:

1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O) [16.40]
3. Mail håndtering (ODB) [17.15]
4. Puljeansøgninger (ODB) [17.45]
5. Demonstration med DSF og EDUforall (ODB) [18.15]
8. Reception (ODB) [19.40]1t
9. Tutortilmeldsside (ODB) [20.30] 30
Pause
7. Evaluering af strategi workshop (ODB) [19.00]40
6. Budget punkt (ODB) [1830] 30
Eventuel
Til næste gang (O)
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Godkendelse af referatet

Dagsorden
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
- DSE kalender
- Møde med repræsentant fra café Fair
- Eventudvalgsmøde
Marlène
- Overlevering
Michael Vedel
- Generalforsamling
- Strategi workshop
- Møde med bæredygtighedsgruppe fra Studenterforum
Michael Nielsen
- Overlevering
- Generalforsamling
- Studiestartsfestudvalg
Kenneth
- DSF om mulighed for oplæring af tolk og kampagne for de internationale
studiepladser i Danmark
- Møde med BEST
Peter
- Generalforsamling i ESA
- Datoer for kommende rektormøder
- Generalforsamling mm.
- Aktivitetsopgørelse fra DSF
Johan
- IDA
- Kontaktinformationer på studentersamfundets samarbejdspartnere
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3. Mail håndtering (ODB) [17.15]
-

-

-

-

-

-

-

Valg af studiestartsfestudvalgs hovedansvarlig
- Det er enstemmigt vedtaget, at Emil Lisby Kjærgaard bliver hovedsansvarlig for
studiestartsfestudvalget 2019.
Aalborg Håndbold
- De skal sendes videre til Erhvervsgruppen
- Johan svarer
Surf-ferie
- De sendes i retning af Erhvervsgruppen.
- Johan svarer på denne
EDB drift generelt
- Billetsalg uden for Studentersamfundet
- Det er vedtaget, at de ikke får mulighed for at benytte
Studentersamfundets billetsalg. De kan desuden anbefales at benytte det
billetsystem, Studentersamfundet tidligere i år blev tilbudt.
- Andreas svarer på denne
- Medlemsklistermærke
- Klistermærkerne skal stadig uddeles. Det skal dog stå på hjemmesiden,
at de fra nu af kun uddeles i sekretariatet, og der ikke kommer folk rundt i
kantinerne i forbindelse med studiestart.
- Andreas svarer på denne.
- Indsamling af billeder
- Der skal være et konkret udkast.
- Andreas svarer på denne.
Unge og Økonomi
- De skal videresendes til Erhvervsgruppen ‘
- Peter svarer på den
Europa debat
- Der er enighed om, at det er en god idé, som vi ønsker at gå videre med.
- Emil svarer på denne
Konference på KU
- Studentersamfundet giver et tilskud til transport
- Beløbet posteres på konto (032400 Ekst. netværksmøder/Folkemøde)
tilskuddet dækkes med optil 700kr
- Emil svarer på denne
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4. Puljeansøgninger (ODB) [17.45]
-

Medisrådet
- Kravene til puljeansøgningen er ikke opfyldt, og behandles derfor ikke.
- Peter skriver til dem.

5. Demonstration med DSF og EDUforall (ODB) [18.15]
Motivator: Kenneth Frøsig
I forbindelse med de nedskæringer der er foregået rundt omkring på de danske universiteter,
afholder DSF og EDUforall en awareness begivenhed på AAU, d. 28 Februar. I den forbindelse
ønsker de at vide, om Studentersamfundet har lyst til at hjælpe med dette. Hjælpen vil blandt
andet bestå i at hjælpe med at finde frivillige på dagen, samt økonomiske ressourcer i form af
støtte til bl.a. kaffe.
Indstilling 1: Studentersamfundet hjælper med afholdelsen af awareness begivenheden
Indstilling 2: Studentersamfundet hjælper ikke med afholdelsen af awareness begivenheden
Afstemningen er frafaldet, da det allerede er vedtaget på Studenterforum, .
Studenterforum bør derfor kontakte Studentersamfundets Kasserer for at høre nærmere om
hvilke midler, der kan stilles til rådighed.

6. Reception (ODB) [18.30]
Motivator: Marlène Weber
Vi skal snart have færdiggjort og udsendt invitationen til dette års reception.
På nedenstående links finder I udkast til både invitationen og gæstelisten. Har I kommentarer
eller forslag til en eller begge dele, må I meget gerne skrive disse. Desuden skal det også
bestemme, hvem skal stå som afsender på invitationen, da det sidste år var den
studenterpolitiske ordfører foruden bestyrelsen.
Invitation:
https://docs.google.com/document/d/1EjSIJQB-HXY6Tqss6zC0vbgG2NG9wHx7Cb41MGz_qq8
/edit?fbclid=IwAR2YYe-iGbqdPl469CZgvHRA1U72EUNoGD2OjIzchbWm0gc796sLzrZHhjA
Gæsteliste:
https://docs.google.com/document/d/1V7bG2Utl8l58ubghiwE2lNp8YEJagSkNucww0W_ssek/ed
it
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Ydermere skal der også bestemme, hvad der skal serveres af mad. Her foreslår jeg tapas eller
smørrebrød fra Føtex(jævnfør nedenstående links), dog tænker jeg, at der kun skal beregnes en
halv kuvert pr. person ved valg af tapas. Hvis andre har forslag, er de velkomne.
https://www.foetexmadudafhuset.dk/product/Tapas/
https://www.foetexmadudafhuset.dk/product/Sm%C3%B8rrebr%C3%B8dsfirkant/
Det er valgt, at der skal bestilles tapas.

7. Tutortilmeldsside (ODB) [19.30]
Motivator: Michael Nielsen og Marlène Weber
Michael Nielsen og Marlène Weber har arbejdet videre med redesignet af
tutortilmeldningssiden, og vi har følgende indstilling.
Pakke 1
- Vi beholder det oprindelige sidedesign
- Teksten og resten af siden opdateres (møde med EDB-drift)
- Vi skal aftale med AAU, at Studentersamfundet kun har hjemmesiden endnu et år
Det er vedtaget, at vi arbejder videre med dette.
Pakke 2
- Der skal laves et googlesheet til tilmelding til mailliste
Denne udsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor der skal præsenteres et mere konkret forslag.

Pause
8. Evaluering af strategi workshop (ODB) [20.00]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Det er vigtigt, at vi evaluerer strategiworkshoppen, da vi skal udvikle en strategi og have den
skrevet til GF.
Indstilling
Christian Juel Nicolajsen holder oplæg om inputtene og der evalueres herpå
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Evaluering
-

Det var en rigtig god idé at afholde dette arrangement, og der mødte meget engagerede
folk op.
Det vil derfor være en god idé at afholde en gang om året i forhold til, hvad der skal
revurderes.

9. Budget punkt (ODB) [20.30]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Motivation:
Efter mail fra Lukas Bysted, angående formøde forplejning til deres AR møder, har jeg sat mig
ned og regnet på hvad det ville koste, hvis vi tilbød alle forplejning til et formøde for alle vores
indvalgte.
Det vil koste:
Akademisk råd 4500kr
Institutråd 6000kr
Studienævn 37000kr
Totale udgifter 47500kr.
Ift. dette tænker jeg at det ville være et godt tiltag for at pleje vores studenterpolitiske aktive, da
de ikke tidligere har haft samme muligheder for at mødes, som andre aktive i
Studentersamfundet.
Jeg tænker krav til at få udbetalt denne støtte kunne være at vi modtog et kort referat om hvad
mødet har omhandlet, også for at give vores ordfører mulighed for at modtage mere information
fra forskellige miljøer.
Note og bilag:
Bilag vedlagt, hvori der er 3 faner som ville være omkostninger for alle indvalgte, denne
beregning er blot lavet som et overblik, for hvad dette ville koste, de næste 3 faner er for vores
indvalgte.
Udregningen er lavet simpelt, hvor der gives 50kr i støtte til hvert medlem til formøde.

Indstilling:
Skal vi vælge at lave denne pulje til indvalgte for vores indvalgte?
-

Det er enstemmigt vedtaget.
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-

Der kommer en nærmere formulering af krav for udbetaling senere.

Eventuel
-

-

-

Rabathæfte (inputs på muligheder)
- Mulighed 1: Vi gør alt selv
- Det kommer til at tage en del tid, og der skal være frivillige til det.
- Mulighed 2: Der er et firma, som gør det
- Kommer til at koste omkring 100000 kr. Det vil derfor være en god idé at
søge rektoratet og sponsorer om penge.
- Mulighed 3: Vi gør alt selv, så længe at der er frivillige nok
Valgnat for EP-valg
- Der er enighed om at gå videre med dette.
- Emil arbejder videre med dette
Ændringer til vedtægter
- Det skal være på arbejdsdagen, lige inden generalforsamlingsmappen skal være
offentlig tilgængeligt.
- Det vil være en god idé at invitere til en begivenhed til drøftelse af de
vedtægtsændringer, som bestyrelsen vil foreslå til generalforsamlingen.

Til næste gang (O)
-

-

-

Michael Nielsen
- Overlevering og generalforsamling
- Dannelse af Studiestartsudvalg i samarbejde med SSFUs hovedansvarlig
Kenneth
- DSF og EDUforall
Emil
- Udarbejd udkast til nyt SD
- Skriv til byråd om studiepladser i vestbyen
- Skriv årsberetning
- Opgørelse af udvalg der er valg til på studenterforum
- Mail om Europa
- Svar martin
- EP valgnat
Andreas
- Svare på mails
- Møde med sekretær
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-

-

-

-

-

Peter
- Indkaldelse til Generalforsamling
- Aktivitetsopgørelse til DSF
Christian
- Kassererens årsberetning
- Underskrivelse af regnskab
- SSFU
Johan
- IDA
- Kontaktinformationer på studentersamfundets samarbejdspartnere
Anne Sofie
- Planlægning af alle semesterets events
Marlène
- Overlevering
- Generalforsamlinger i lokale studieforeninger
- Dannelse af Studiestartsudvalg
Michael Vedel
- Generalforsamling
- Introaften

Mødeevaluering
-

Mad
-

Det var for meget med både boller og kage
Lækkert med lasagne

Godkendelse af referatet
-

Godkendt
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