Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 20. Marts, 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
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. Lukket punkt (ODB) [18.15]
Aftensmad [19.15-19.45]
6. Lukket punkt 2 (ODB) [19.45]
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 Isabelle Weber

Godkendelse af dagsorden
○

Godkendt

2. Nyt fra (O) [16.40]
Emil
- Færdiggørelse af generalforsamlingsmappen
- Debat med statsministeren og forskningsministeren
Kenneth
- Møde med international taskforce
- Problemstillinger, som de internationale studerende støder på
- Demonstration for EDU for all
- DSF
- Spektrum
Andreas
- Offentliggørelse af generalforsamlingsmappen
Peter
- Færdiggørelse af generalforsamlingsmappen
- Valgudvalg
Johan
- Møde med sekretariatet
- Møde med IDA
- Postbeskrivelse
- Udkast til samarbejdsaftale med Dansk magisterforening
Marlène
- Generalforsamling med ST-rådet
- Planlægning af overlevering
Anne Sofie
- Møde med sekretariatet
- Café fair
- Mad på SU
- Grill and greet
Rune
- Mad på SU
- Grill and greet
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Michael Vedel
- Offentliggørelse af postbeskrivelser

3. Mail håndtering (ODB) [17.15]
-

-

-

-

-

-

KMD insight
- Der skal skrives tilbage, at Studentersamfundet ikke er interesserede.
- Christian svarer tilbage.
Idrætsdag AAU - opfølgning
- Studentersamfundet vil gerne sponsorere 200 vand.
- Peter skriver tilbage.
SDG-kommisorium - opfølgning
- Den er godkendt
- Peter skriver tilbage
Indlemmelse af medis/medicin festudvalg i Studentersamfundet
- Denne behandles på næste bestyrelsesmøde den 3. april.
Ang. sponsorater/puljer og evt. lån af fadølsbar
- Såfremt der er studerende tilstede til arrangementet, kan de sagtens søge
aktivitetspuljen.
- Hvis de gerne vil låne en mobil fadølsbar, skal de kontakte caféudvalget.
- Michael Vedel skriver tilbage
Henvendelse fra nordjyske buschauffører
- Emil tager beslutningen angående denne mail.
- Emil skriver tilbage.
Invitation til møde om EU valg
- Det er vedtaget, at dette ikke deles.

4. Puljeansøgninger (ODB) [17.45]
-

-

Frirummet SUND
- Da ansøgningen ikke opfylder retningslinjerne for puljeansøgninger, bliver der
ikke taget stilling til denne ansøgning.
- Der skal desuden skrives tilbage, at repræsentant(er) fra Studentersamfundets
bestyrelse gerne vil have et møde med FakSund.
- Peter skriver tilbage.
SKALA
- Indstilling 1: Studentersamfundet støtter med underskudsbevilling på op til 4300
kr.
- Denne er frafaldet
- Indstilling 2: Studentersamfundet støtter med 4300 kr til dj og lyd og lys.
- Denne er frafaldet
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-

Indstilling 3: Studentersamfundet støtter med 4000 kr.
- Denne er frafaldet
Indstilling 4: Studentersamfundet støtter med 2500 kr til lyd og lys.
- Denne er vedtaget
Rune skriver til dem.

5. Lukket punkt (ODB) [18.15]
Motivator: Michael Vedel.

Aftensmad [19.15-19.45]

6. Lukket punkt 2 (ODB) [19.45]
Motivator: Michael Vedel

Eventuelt
-

-

-

-

-

Studenterpolitisk pulje
- Studiemiljørådet indskrives
- Bilaget er godkendt af bestyrelsen
- Christian får lavet en nærmere proces for udbetaling/refusion
Deltagere i overleveringsperioden
- Arbejdsdag: Marlène, (Rune), Andreas, Michael Nielsen, (Johan), (Christian),
Peter.
- Overleveringsweekenden: Rune, (Michael Vedel), (Emil), Kenneth, (Andreas),
Michael Nielsen, Johan, Marlène, (Christian), Peter, Anne Sofie (aftensmad
lørdag).
Fri fadøl den 29. marts
- Michael Nielsen, Andreas, Kenneth, (Rune) og evt. nye bestyrelsesmedlemmer
står i døren.
Mail fra AAU inside
- AAU kommunikation må gerne komme for at tage billeder. De skal dog huske at
kreditere Studentersamfundet.
Mulige punkter til programmet til arbejdsdag den 23. marts
- GF
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-

-

Evaluering af bestyrelsesåret (denne laves efter overleveringsperioden)
- Tips og tricks til blandt andet mødeafholdelse
- Denne skal præsenteres for den nye bestyrelse.
Overlevering
Fri leg

Til næste gang (O)
Emil
- Debat med statsministeren og forskningsministeren
Kenneth
- Demonstration for EDU for all
- Møde med studenterhuset
Michael Nielsen
- Overlevering
- Tutorhjemmeside og -kontakt
Peter
- Bestyrelsens årsberetning til GF
- Valgudvalg
Johan
- Møde med IDA
Christian
- Studenterpolitisk pulje: Proces for udbetaling
- Lave præsentation til GF (regnskab og budget)
Marlène
- Planlægning af overlevering
Rune
- Mail til ESA, FEJ og ØF
- Grill and greet
Michael Vedel
- Debat med statsministeren og forskningsministeren
Møde med Frederik Yde og Frederik Kok ang. deres vedtægtsændringsforslag

Mødeevaluering
-

Overvej evt. en puljeansvarlig i den nye bestyrelse, så man blandt andet ikke bruger tid
på at diskutere en pulje, som ikke lever op til kravene.
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Godkendelse af referatet
Godkendt
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