Referat af møde i Studentersamfundets
Bestyrelse
Den 21. Januar, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Peter Fisker, Formand
Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører (ikke til stede)
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 (ikke til stede)
Kenneth Djørup Frosig, International ansvarlig
Anne Sofie Bredgaard Myrup, Event-ansvarlig (ikke til stede)

Observatører:
Lukas Bysted
Johannes Helmers

1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra og opfølgning fra før jul (OD) [16.40]
3. Mail håndtering (ODB) [17.40]
4. Puljeansøgninger (ODB) [18.00]
6. Planlægning af GF (ODB) [18.20]
Eventuel
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet
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Dagsorden
1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Michael Vedel
Referent: Marlène Weber

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra og opfølgning fra før jul (OD) [16.40]
Kenneth
- Afholdelse af international juleaften: Den gik godt
Christian
- Budget 2019
Michael Nielsen
- Besvarelse af diverse mails
- Bootcamp den 2. februar
- SSFU
Peter
- Aktivitetsopgørelse til IDA
- Rens af t-shirts ved Kymirens
Michael Vedel
- Studentersamfundets kommende strategi
- Aftale med Nadias
Lukas
- Evaluering af universitetsvalget 2018
- Studenterforums bæredygtighedsudvalg

3. Mail håndtering (ODB) [17.40]
-

-

Den sorte kylling
- Studentersamfundet takker ja til dette tilbud.
- Johan svarer på mailen
AR formøde
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-

-

-

At vi siger nej til at dække udgifter under disse omstændigheder, da der ikke er
en procedure for at dække dette.
- Bestyrelsen har ved enstemmighed valgt at arbejde for at lave en procedure at
understøtte det studenterpolitiske arbejde bedre via eksempelvis nogle midler
- Christian svarer tilbage
Aktivitetsopgørelse til DSF
- Aktiviteter, medlemstal, frivillige i foreningen mm.
- Peter svarer tilbage på denne mail
Arrangement med Lars Løkke og Tommy Ahlers
- Emil arbejder videre med dette

4. Puljeansøgninger (ODB) [18.00]
-

AAU case competition
- Der er tidligere støttet med 3250 kr. → til 15.250 med lokalebooking
- Christian skriver tilbage. at vi ikke bevilger flere penge

5. SSFU (ODB) [18.20]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
For ikke at komme for sent i gang, vil jeg foreslå at vi går i gang med at nedsætte udvalget for
studiestartsfesten 2019.
Jeg håber at formanden eventuelt kan meddele hvordan processen var sidste år, eventuelt vi
kan benytte nogle af disse erfaringer?
Jeg ser forskellige modeller:
1. At bestyrelsen i sin helhed vælger medlemmer.
2. At bestyrelsen nedsætter et udvalg bestående af medlemmer i bestyrelsen og eventuelt
tidligere medlemmer af SSFU og nedsætter dette.
3. At bestyrelsen finder en hovedansvarlig og vedkommende nedsætter udvalget.
4. At bestyrelsen finder en hovedansvarlig og vedkommende i samarbejde med
bestyrelsen/dele af bestyrelsen nedsætter udvalget.
Jeg ser selvfølgelig at disse modeller benyttes sammen med et åbent møde hvor folk kan høre
nærmere og melde deres interesse for forskellige områder.
Dette punkt behandles indledende på et møde med nogle af bestyrelsesmedlemmerne. Dette
møde skal snart afholdes.
- Kenneth, Michael Nielsen, Christian, Peter og Marlène vil gerne deltage i dette.
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6. Planlægning af GF (ODB) [19.00]
Motivator: Michael Vedel.
Med datoen for generalforsamlingen hastigt nærmende sig, er det ved at være tid til at vi får
uddelt de første tidskritiske opgaver.
Vi skal derfor have styr på følgende:
Hvem booker lokale? (Hvis det ikke allerede er gjort?)
- Peter booker lokale på Fredrik Bajers Vej 7, såfremt dette er ledigt.
Skrive strategi og arbejdsprogrammer
- Jeg (Michael Vedel) vil her forsøge at arbejde videre med mit opstartede arbejde
og få sendt noget materiale inden mødets start.
- Peter og Christian vil gerne være med inde over udarbejdelsen af disse
- Et udkast skal tages op til næste bestyrelsesmøde
Påbegynd tanker om Hall of fame / årets frivillig
- Sidste år blev Facebook benyttet til at finde årets frivillig, og man kan sagtens
benytte Facebook igen i år.
- Der skal som en tilføjelse også være indstillinger til Hall of fame via Facebook.
Skrive / opdatere postbeskrivelser
- Michael Vedel lægger et link ind til dette
Andet?
- Bestyrelsens beretning
- Obs. deadline til revisor den 25/2.
- Udarbejdelse af GF-mappen
- Michael Vedel og Peter vil gerne. Der skal findes yderligere 1-2 personer.
- Der skal findes en tovholder til lavpraktiske ting på dagen, men dette behøves
ikke at gøres lige nu.
- Reception
- God til at komme i kontakt med relevante personer.
- Der skal ikke inviteres irrelevante personer
- Det skal ikke være så dyrt i år
- Der skal findes en tovholder på et af de næste møder

Eventuel
-

-

Fri fadøl den 1. februar
- Rune, Michael Nielsen, Andreas, Christian og Michael Vedel vil gerne stå i
døren.
DR3 program om uplanlagt graviditet, hvor de søger deltagere
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-

- Dette skal ikke deles
Bootcamp
- Skema over manglende oplægsholdere kan ses på Slack
Arbejdsdag
- Der skal være en i februar og en i marts

Til næste gang (O)
Andreas
- Arbejde på hjemmesiden
Christian
- Budgetmøder
- Bootcamp
- Budgetmøde den 6/2, hvor budgettet bliver fremlagt
- SSFU opstart udvalg
- Strategi
Michael Nielsen
- Bootcamp
- SSFU
Marlène
- Praktiske ting til overleveringen
- SSFU
Peter
- Ringe til Dansk Magisterforening
- Aktivitetsopgørelse til DSF
- SSFU
Rune
- Møde med kommunikationsudvalget
Michael Vedel
- Strategi og arbejdsprogrammer
- GF
- How to til julefrokost og frivillighedsoplæg
Kenneth
- Praktisk til overleveringen

Mødeevaluering
Der er blevet sprunget lidt for meget i punkterne. Til næste gang skal punktet flyttes, hvis det er.
Marlène sørger for snacks til de resterende møder inden GF
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Godkendelse af referatet
Godkendt
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