Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 3. April, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Peter Fisker, Formand
Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører (ikke tilstede)
Christian Juel, Kasserer
Michael Vedel, Organisatorisk næstformand, tiltrædende formand
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 tilstede)
Kenneth Djørup Frosig, International ansvarlig, tiltrædende studenterpolitsk ordfører
Anne Sofie Bredgaard Myrup, Event-ansvarlig
Line Wad Thybo - tiltrædende Ansvarlig for Lokale studieforeninger
Cecillie Pallisgaard - tiltrædende kommunikationsansvarlig (ikke tilstede)
Danny Kristensen - tiltrædende studiestartsansvarlig (ikke tilstede)
Jonas Ingerslev - tiltrædende IT-ansvarlig (ikke tilstede)
Jacob Blasius - tiltrædende international ansvarlig

Observatører:

1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra og gensidig intro (O) [16.40]
3. Mail håndtering (ODB) [17.15]
4. Puljeansøgninger (ODB) [17.45]
5. Opfølgning på GF (ODB) [18.30]
Aftensmad
6. Frivilligsiden (ODB) [19.30]
Eventuelt
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet
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Dagsorden
Fotografering inden møde
(Hvis vi har et kamera)

1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○

Ordstyrer: Michael Vedel
Referent: Marlène Weber

●

Godkendelse af dagsorden

●

Godkendt
Alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer, både afgående og tiltrædende, har stemmeret
○

2. Nyt fra og gensidig intro (O) [16.40]
Marlène
- Overlevering
Kenneth
- Møde med international taskforce
- PK
- Studenterforum
Christian
- UB møde
- AR møde
Michael Nielsen
- Overlevering
- Forberedelse til arbejdsdage
Peter
- Begyndt på overlevering
- GF
Andreas
Overlevering
Anne-Sofie
- Møde med eventudvalg
- Kaffe fair
- Banko
- Skråen
2 af 8

- Foredrag
- IGLO
- Grill’n’ greet
- Roulade dag
Michael Vedel
- PK
- Møde med Lena

3. Mail håndtering (ODB) [17.15]
-

-

-

-

Indlemmelse af festudvalg for medis/medicin
- Det er vedtaget, at de er optaget i Studentersamfundet.
- Line skriver tilbage til dem. Der skal desuden tilføjes, at der skal være et møde
med kassereren fra Studentersamfundet.
Dilemma debat
- Der er generel enighed om, at det ikke skal deles på de sociale medier, men at
bestyrelsen kontakter folk, de tænker, kunne være interesserede
- Dog vil Studentersamfundet gerne opfordre medlemmerne til at indsende
dilemmaer. Dette skal dog cleares, før der opfordres.
- Michael Vedel svarer tilbage.
Godkendelse af billetsalg til eksterne
- Der er generel enighed om, at det må de godt, men Studentersamfundet foreslår,
at prisen er højere for eksterne.
- Michael Vedel skriver tilbage.
FU tour de chambre
- Det ligger oveni den ekstraordinære generalforsamling

4. Puljeansøgninger (ODB) [17.45]
-

-

-

Grisefest
- Det er vedtaget, at Studentersamfundet støtter med 1500 kr.
- Michael Vedel skriver tilbage
MedIS/medicin bachelorfest
- Det er vedtaget, at Studentersamfundet ikke støtter.
- Peter skriver tilbage.
Medicineraften 2019
- Det er vedtaget. at Studentersamfundet støtter med 1500 kr.
- Det skal med i budgettet for 2020, da det nu er 4. år i træk, at de afholder det
samme arrangement.
- Line skriver tilbage.
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-

-

-

Medicinermonopolet
- Det er vedtaget, at Studentersamfundet støtter med 500 kr.
- Det skal foreslås, at de gerne må snakke med medisrådet, da det er et
arrangement, som afholdes for begge studieretninger.
- Line skriver tilbage til dem.
Alumneforeningen for anvendt filosofi
- Studentersamfundet vil gerne støtte med 1000 kr. til transporten
- De skal opfordres til at søge penge ved deres institut og deres studienævn. Hvis
der desuden deltager folk, som er dimitterede, anbefaler Studentersamfundet, at
der kunne være en form for egenbetaling.
- Peter skriver tilbage til dem.
Der skal kigges på puljepræcedens for den nye bestyrelse

5. Opfølgning på GF (ODB) [18.30]
Motivator: Michael Vedel
Nu har vi afholdt GF og fået valgt en tiltrædende bestyrelse. Traditionen tro tænker jeg, at vi
skal have evalueret lidt på dette. Vi står desværre også i den triste situation, at der pt ikke er en
næstformand og skal derfor afholde ekstraordinær GF. Derfor tænker jeg at vi skal omkring
følgende punkter:
- Evaluering på GF
- Hvad gik godt/skidt?
- Der skal kortlægges en proces for, hvordan diskussionen for de
forskellige punkter på dagsordenen skal forløbe.
- Det var noget rod, at der var 2 forskellige dirigenter.
- Der var godt med pauser, og der var forklaringer til dem, som ikke havde
været til GF. Det fungerede fint med mikrofonerne.
- Man skal passe på med at komme med alt for konkrete eksempler, da der
kan bruges meget lang tid på at diskutere dette.
- I stedet for at gennemgå de skriftlige beretninger(især formandens og den
skriftlige ordførers) ordret kan man med fordel udvælge nogle få punkter
fra dem.
- Lyd og lys skal gerne være der 1-1,5 time før. Der skal være helt styr på,
hvad der skal bruges (optageudstyr og mikrofoner)
- Den kommende bestyrelse skal finde ud af, hvad man forventer af en
dirigent, og hvad der er en god dirigent.
- Det var meget fordelagtigt, at det lå ude på campus, da der så var en
naturlig deadline for, hvornår generalforsamlingen skulle lukkes. Det var
på den anden side ærgerligt, at der ikke blev diskuteret
vedtægtsændringer.
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-

-

-

-

Til næste generalforsamling vil det være en god idé med en
forventningsafstemning mht. hvor længe generalforsamlingen forventes at
vare.
- Var maden god/nok?
- Der var ikke nok salsa
- Der skal være service til at tage maden med.
- Der skal være alternativer til veganere og vegetarer, såfremt det skrives
specifikt i tilmeldingen.
Formalia for fremtidige GF’er
- Der blev fremsat ønske om flytning til en weekend, og vi har tidligere selv udtrykt
ønske om en PK-model.
- Det lyder som en god idé at flytte generalforsamlingen til en dag i en
weekend.
- Idéen om at komme med ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag
inden generalforsamlingen er god, men spørgsmålet er nok mere, om det
kan lade sig gøre.
- Det kunne være en idé at mindske ændringsforslag til
vedtægtsændringsforslag, da man kan bruge lang tid på at diskutere
dette. Hvis der stilles gennemarbejdede vedtægtsændringsforslag, hvortil
der ikke kan stilles ændringsforslag på generalforsamlingen, reduceres
risikoen også for, at man bruger lang tid på at diskutere ændringsforslag.
Ny dato, jeg foreslår 11. maj.
- Der skal indkaldes den 18. april, hvis det afholdes den 11. maj.
- Det er vedtaget, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 11.
maj.
- Der skal snakkes med de personer, som havde stillet langt de fleste af
vedtægtsændringsforslag, om de vil opretholde deres vedtægtsændringsforslag.
Andet

Aftensmad
6. Frivilligsiden (ODB) [19.30]
Motivator: Michael Vedel
EDB-drift har udviklet en hjemmeside med informationer til vor frivillige, som de gerne vil have
feedback på, vi kigger derfor på den og udformer feedback hertil.
Link til siden: https://studentersamfundet.aau.dk/frivillig/
Kommentarer
- Ærgerligt, at sekretariatet bliver nævnt som de første, når man ikke kan være frivillig dér.
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-

Afsnittene om kommunikation, designguide og billeder skal rettes til → Rune og Cecilie
gør dette
Kan der laves et sammenkog af alle afsnittene, som kan laves som en flyer?
Der kommer videoer for folk, der gerne vil være frivillig.
Man er også velkommen til at sende en mail direkte til edb-drift.
Der kommer en deadline på fredag den 5/4 til at kommentere på Slack med
ændringer/kommentarer.

Eventuelt
-

-

-

-

-

-

Overlevering
- Reception: Peter, Line, Andreas, Kenneth og Tuborg er der fra kl. 15.
- Bus
- Program
- Dato for overdragelse af ansvar: Bestyrelsesmødet den 17., hvor de afgående
bestyrelsesmedlemmer sidder med som observatører
- Oplæg til overleveringsweekenden
AAU årsfest
- Deltagere: Anne Sofie, Kenneth, Jacob, Danny, Cecilie, (Jonas) og Line skal
have en billet.
- Det skal også undersøges, om de nye bestyrelsesmedlemmer skal med til
ceremonien forud for årsfesten. Anne Sofie, Kenneth, Line og Jacob vil gerne
med.
- Skal billetterne, som ikke skal bruges, sælges?
- Billetterne, som er i overskud, sættes til salg på facebook. (med mindre vi
kender nogle)
UniFitness
- Hvis der ikke kan findes nogen, inden måneden er omme, tages den op på
studenterforum.
- Johannes Hellmers vil gerne være suppleant.
Boblevand og drivhus
- AAU campusservice vil gerne have, at Studentersamfundet deler denne
begivenhed på Facebook. Det ser den kommunikationsansvarlige ikke noget
problem i.
Bootcamp i maj
- Michael Nielsen, Jacob, Peter og Rune er tovholdere på denne bootcamp.
- Denne bootcamp skal være for alle indvalgte.
Ølympiske lege
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-

-

-

Basisbaren vil gerne holde ølymiske lege den 13. september. Dette har
bestyrelsen sagt god for.
Tutortilmelding
- Det ender vist med, at den fra sidste år genbruges. Dog skal der laves en ny
google sheet. Datoen for åbningen er indtil videre den 15. april.
Ting, der skal rettes på hjemmesiden
- Sport og fritidspuljen skal rettes til - Christian
- Der skal billeder ind af den nye bestyrelse - Referat fra generalforsamlingen - Michael Vedel
- De ændrede vedtægter - Michael Vedel
- Hall of fame skal rettes til - Peter

Til næste gang (O)
Line
- Skriv til festudvalget på medis/medicin.
Marlène
- Reception
- Overlevering
Kenneth
- Overlevering
- Demonstration
- Møde med international taskforce
Christian
- Budgetmøde med det nye festudvalg på medis/medicin
Michael Nielsen
- Overlevering
- SSFU
- Reception
- Møde med Unifitness
- Planlægning af bootcamp
Peter
- Mails
- Overlevering
- Møde med sekretærerne
Andreas
- Overlevering
Rune
- Overlevering
- Reception
- Bootcamp
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- Hvid bog
- Grill’n’ greet
- Overlevere til Cecilie
- Møde med kommunikationsudvalget
Anne Sofie
- Møde med eventudvalg
- Kaffe fair
- Banko
- Skråen
- Foredrag
- IGLO
- Grill’n’ greet
- Bestyrelsesroulade dag
- Reception
Jacob
- Overlevering
- Demonstration
- Møde med international taskforce
- Bestyrelsesrouladedag
- Planlægning af bootcamp
Michael Vedel
- Møde ang. sport og kulturmessen
- Reception
- Unifitness møde
- Kommentarer til referatet fra generalforsamlingen - lydfilen skal tjekkes

Mødeevaluering
-

Mails og puljeansøgninger gik godt
Der var for meget til evt.
Der var generelt meget uro under evt.

Godkendelse af referatet
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