Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 1. Maj, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Michael Falk Vedel, Formand
Kenneth Djørup Frosig, Studenterpolitisk ordfører **
Christian Juel, Kasserer
Danny Kristensen, Studiestartsansvarlig
Cecillie Pallisgaard, Kommunikationsansvarlig
Line Wad Thybo, Ansvarlig for Lokale studieforeninger og studiestartsansvarlig
Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig
Jacob Blasius, International ansvarlig
Anne Sofie Bredgaard Myrup, Event-ansvarlig

Observatører:
1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O) [16.40]
3. Mail håndtering (ODB) [17.10]
4. Puljeansøgninger (ODB) [17.30]
5. Evaluering af overleveringsperioden (D) [17.40]
6. Mulig samarbejdsaftale (ODB) [18.10]
Skift af UNIrun kontaktperson (B) [18.30]
UNIrun ønsker svar om fortsættelse af praksis. (B) [18.35]
Eventuelt
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet
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Dagsorden
1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Kenneth
Referent: Christian

Godkendelse af dagsorden
○

Godkendt, men punkt 6 “muligt samarbejde” udskydes til næste møde

2. Nyt fra (O) [16.40]
Kenneth:
- Studenterforum forberedelse
- Overlevering til Jacob
- I kontakt med Lærernes Landsforening (LL)
- Interview med P4
- Travlhed med eksamen
Jonas:
- Slack virker, kanaler er gjort private og alle er tilmeldt
- Redigere mailinglister
- kontakt med Danny angående tutor side og planlagt møde
Christian:
- Planlagt møder angående budgetter
Jacob:
- Afholdt møde med Europæisk ungdom
- Overlevering med Kenneth
Michael:
- Vi har været til rektor møde
Talt om fastholdelse af studerende, kommer til at være på dagsorden for studienævn
Talentforløb, noget regeringen har haft ønske om, regeringen har givet et beløb hvor
universiteterne får mulighed for at lave eliteforløb til de dygtigste studerende. Ny
skala“+12”. Regeringen har lavet handlingsplan angående digitalisering
- Arbejde med ekstraordinær GF, der er indkaldt retidigt.
Der mangler svar angående referent
Dirigent er fundet, der er fundet en ekstern fra DSF
Der er kigget drikkevare, snacks osv.
- Uheldig episode i forbindelse med udskiftning af låse i skabene ved kontoret
- Underskrevet aftale angående Rushåndbogen for 2019 og 2020
Generelt:
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-

Grill n Greet, var et godt arrangement

3. Mail håndtering (ODB) [17.10]
-

-

DIGURA (muligt samarbejde )
- Studentersamfundet er blevet kontaktet af DIGURA, som ville tilbyde os en
samarbejdsaftale, hvor vores medlemmer kunne spare 20% på medlemsskabet,
og Studentersamfundet så tjente 30kr pr medlem der melder sig til
abonnomentsløsningen, dette kører dog på en rabatkode.
Det er nedstemt
- Michael svare tilbage
SSFU sponsorer
- SSFU har kontaktet bestyrelsen med en liste af mulige sponsorer til
studiestartsfesten, til godkendelse af bestyrelsen
Det er fint, måske søge flere fagforeninger
- Michael svare tilbage

4. Puljeansøgninger (ODB) [17.30]
-

Der er ikke kommet nogle ansøgninger

5. Evaluering af overleveringsperioden (D) [17.40]
Motivator: Marlène Weber
Overleveringsperioden er nu overstået, og der skal derfor evalueres, så I ved, hvad der
fungerede, og hvad der kan gøres bedre til næste år.
Arbejdslørdagen den 30. marts
- Var det godt/skidt med morgenmaden, så vi startede direkte med oplæggene?
- Var oplæggene gode/dårlige?
- Var det godt/skidt, at der var så meget tid til at arbejde med ens forgænger?
- Hvordan var det med de sociale lege?
- Andet?
Receptionen den 10. april
- Var det fint med talerne, eller skal der til næste år ændres på mængden af taletid til
bestyrelsesmedlemmer eller gæster?
- Var de inviterede gæster relevante nok for bestyrelsen? Skal der til næste år inviteres færre
eller flere (skal barerne inviteres med)?
- Var maden god/dårlig,? Var der nok af den?
- Var det fint, at der var tid til mere socialt efter den officielle del af programmet?
- Andet?
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Overleveringsweekenden
- Var det godt/skidt med Bjælkehytten (det var måske ikke helt optimalt, at busforbindelserne
ikke var bedre)?
- Var oplæggene om de forskellige poster en god/skidt idé?
- Var det eksterne oplæg godt/skidt?
- Var teambuildningen om aftenen god/skidt?
- Skulle der have noget mere tid til at arbejde om søndagen, eller var det fint nok, at der var god
tid til at sove længe og rydde op?
- Andet?
Indstilling:
At der laves et “docs” dokument, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan skrive deres vurdering som
kommentarer og deadline arbejdsdagen hvor det tales igennem.
Vedtaget
- Christian laver opslaget på slack med link til docs dokument

6. Mulig samarbejdsaftale - Lukket punkt (ODB) [18.10]
7. Skift af UNIrun kontaktperson (B) [18.30]
Motivator: Jacob Blasius Thomsen
Motivation: Da Jacob alligevel sidder med til UNIrun’s møder og Jonas (nuværende
kontaktperson) ikke gør, ville det være mere praktisk hvis Jacob overtog posten. Jacob havde
ikke posten først, da han ikke deltog i første del af det bestyrelsesmødet hvor det blev bestemt.
Jonas er indforstået. Svar ønskes om bestyrelsen godkender dette skift.
Vedtaget at Jacob overtager rollen som kontaktperson

8. UNIrun ønsker svar om fortsættelse af praksis. (B) [18.35]
Motivator: Jacob Blasius Thomsen
Motivation: UNIrun har ytret ønske om svar på hvorvidt Studentersamfundet også i 2019 ønsker
at betale for at Studentersamfundets bestyrelse kan deltage i UNIrun. Bestyrelsen skal
tilkendegive om den ønsker dette.
Vedtaget
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Eventuelt
Danske Bank arrangement
Indstilling:
Vi er interesseret i et arrangement, men ønsker dato for et kommende arrangement
Vedtaget
Agenda angående GDPR
- Der er sket en afklaring angående udgående kontakt

Til næste gang (O)
Kenneth
- Afholder Studenterforum
- Politikkonference med Lærernes Landsforening (LL)
Jonas
- Kigge på overførsel af filer i drev
- Tale med sekretariatet angående GDPR strategi
Christian
- Afholde møder angående budget
Jacob
- Valgaften med Europæisk Ungdom
Michael
- Generalforsamling ved den Diskrete forening
- Deltager i Studenterforum
- Det sidste angående ekstraordinær generalforsamling(GF)
- Vedtægtsændringer
- Lave vedtægtsændringer i henhold til GFs belsutning
- Påbegynde genforhandling af aftale angående fri fadøl

Mødeevaluering
Dejligt med et hurtigt møde

Godkendelse af referatet
Referatet er godkendt
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