Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 13. Juni, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Michael Falk Vedel, Formand
Christian Juel, Kasserer
Danny Kristensen, Studiestartsansvarlig **
Jacob Blasius, International ansvarlig

Observatører:
1. Formelt (B) [16.30]
2. Mail håndtering (ODB) [16.50]
3. Puljeansøgninger (ODB) [17.30]
4. Ansættelse af valg personale (DB) [18.00]
5. DSF Sommerlejr (DB) [18.25]
Aftensmad ~18.40
6. Nyt fra (O) [19.20]
7. Indlemmelse af den diskrete forening (ODB) [19.30]
8. Godkendelse af samarbejdsaftale med Café Campus (DB) [19.45]
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: Michael Vedel
Referent: Christian Juel

Godkendelse af dagsorden
○

Godkendt

2. Mail håndtering (ODB) [16.50]
-

-

SkoleComedy
- De har henvendt sig for at gøre opmærksom på arrangementer i efteråret, men
er også klar på at lave et samarbejde med os. Her tænker jeg at der kan laves et
lignende arrangement, som da vi sidst havde stand-up
- Indstilling 1: V
 i laver et samarbejde med dem omkring en stand-up aften i
det nye semester.
- Indstilling 2: Vi vil forsøge at lave en medlemsfordel/arrangement i dette.
- Begge vedtaget
- Michael sender mail
Skråen
- Vi har det sidste år haft et samarbejde med Skråen ift den sorte kylling, hvor vi
har gjort lidt opmærksom på deres arrangement og så har vor medlemmer fået
den første drikkevare gratis, dette vil de nu høre om vi ønsker at fortsætte og
eventuelt udvide. Denne mail tages i stykker.
- Bar ved tall ships
- De ønsker at vi kan stille med barpersonale og på den måde få lidt
ekstra indtjening.
- Indstilling 1: D
 enne del sendes til Caféudvalget, som kan
videreformulere til de enkelte barer, beløbet deles mellem
deltagende barer på baggrund af deltagelse.
- Vedtaget
- Christian videresender til cáfeudvalget
- La Soiree
- Dette er et superfedt show, som ellers typisk kun rammer storbyer
som London og Sydney. Vi var et par stykker inde og se det sidste
år, hvor vi havde en fed oplevelse!
- Indstilling 1: Vi vil efterspørge mere information om
studievenlige priser.
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-

-

- Vedtaget
- Christian.
Den sorte kyllings improshow
- Skal vi videreføre samarbejdet her?
- Indstilling: Vi viderefører og får klarlagt medlemsfordel
- Vedtaget
- Christian

De-klubben
- DE ønsker at modtage en bevilling på ~8000DKK til indkøb af nye bander/dug ift
deres poolbord.
- Indstilling 1: D
 E-klubben benytter deres investeringskonto og
Studentersamfundet supplerer med det resterende beløb.
- Vedtaget
- Christian skriver til sekretariatet og DE-klubben

3. Puljeansøgninger (ODB) [17.30]
-

-

Partylogisk institut
- 3000DKK til Rusforløb på Medicin kandidaten.
- Indstilling: Der bevilliges 3000DKK
- Indstilling 2: Der bevilliges 2000kr, som ikke benyttes til alkohol.
- Indstilling 2 vedtaget.
- Michael Vedel svare
Fællesrådet på Psyk.
- De søger om 12,203.85DKK til indkøb af inventar og forplejning for en
mentorordning på psykologi studiet, med det primære formål at fastholde
førsteårsstuderende.mm
- Indstilling: Vi støtter med det fulde beløb.
- Indstilling Vi ønsker at støtte med 8453,85 kr
Vi ikke ønsker at støtte med print, da dette kan gøres gennem
studentersamfundet gratis ved at kontakte sekretariatet, samt diverse
alkohol arrangementer (sommerfest og afslutningsfest)
- Dette er vedtaget
- Kvitteringer skal afleveres i 2019, for at refusion gør sig gældende.

4. Ansættelse af valg personale (DB) [18.00]
Motivator: Forretningsudvalget.
Da vi står uden en valgansvarlig på nuværende tidspunkt og valget generelt er et arbejde der er
nedslidende og tidskrævende for bestyrelsen, foreslår forretningsudvalget at der ansættes to
koordinatorer til at aflaste bestyrelsen med dele af denne opgave. Pengene er i budgettet.
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Indstilling: F
 orretningsudvalget gives bemyndigelse til at udfærdige stillingsopslag, afholde
ansættelsessamtaler, samt at ansætte koordinatorer.
- Vedtaget

5. DSF Sommerlejr (DB) [18.25]
Motivator: Michael Vedel
Traditionen tro afholder DSF endnu engang sommerlejr for studenterpolistiske frivillige. Dette er
et tilbud vi også plejer at videreformidle til vor egne frivillige, typisk gennem enten bootcamp
eller Studenterforum.
Det koster 100DKK pr snude at deltage og vi skal derfor finde ud af om vi ønsker at tilbyde dette
som en ekstra frivillig gode til de studenterpoltiske aktive.
Indstilling 1: Det fulde deltagerbeløb refunderes.
Vedtaget, herefter skrives der ud til alle Studentersamfundets indvalgte og opslag i Akademisk
råds netværket.
- Michael Vedel sender mail og Christian skriver opslag i AR-netværket

Aftensmad ~18.40
6. Nyt fra (O) [19.20]
-

Michael Vedel
- Rektormøde
- Stillingsopslag (EG) er oppe og der begynder at komme ansøgninger.
- Velkomst rushåndbog
- Diverse aftaler til Unirun godkendt
- Valgarrangementer (Debatter)
- Ekstraordinær GF
- Herunder udarbejdelse af nye vedtægter samt renskrivning af ref.
- Påbegyndt arbejde ift tutorfordele
- Påbegyndt arbejde ift fri fadøl aftalen
- Møde med IDA i KBH
- Påbegyndt kommunikation ift arrangement med HPL

Christian:
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-

Eksamenstid så ikke særligt nyt
Der har været AR netværksmøde, hvor der blev talt dagsordner fra forskellige AR
DM samtaler om samarbejde, der skulle gerne snart ligge en hel aftale klar
Afholde møde med SDG

Danny Kristensen:
- Næsten styr på alle ruskoordinatorer nu.
- Næsten færdig med at planlægge tutor seminar.
- Har modtaget tider for nogle af rus oplæggene.
- Mangler stadig nogle få datoer til kalenderen på tutor trøjer.
- Påbegyndt at skrive ansøgning til rektor om morgenmadsarrangement på Honnørkajen.
- Har fået sendt mail til IDA med kontakt til rusinstruktører samt informeret tutorerne om,
at deres informationer bliver sendt videre. De har her fået mulighed for at framelde sig
listen i henhold til GDPR lovgivningen.
Jacob
- Der har været eksamener
- International velkomst plakat/flyer
- Været til foredrag om internationale studerende i Danmark

7. Indlemmelse af den diskrete forening (ODB) [19.30]
Motivator: Michael Vedel
Vi har modtaget ønske fra den Diskrete Forening (lokal studieforening på MAT) om at blive en
gruppe i Studentersamfundet. De har medsendt bud på nærverende vedtægter og
aktivitetsplan, skulle vi godkende.
Indstilling 1:  De godkendes som gruppe i Studentersamfundet.
- Enstemmigt vedtaget
- Christian og afholder budgetmøde (cc sekretariatet og Line)

8. Godkendelse af samarbejdsaftale med Café Campus (DB)
[19.45]
Motivator: Danny Kristensen
I kraft af beslutningen på sidste møde, er der nu udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale
med café Campus, med henblik på studiestarten, denne skal vi nu diskutere hvorvidt vi ønsker
at indgå i.
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Indstilling: Foreløbigt godkendt
Der skal udskrives nogle detaljer.

Eventuelt
-

Møde med sekreteriatet.
Feriekalender

Til næste gang (O)
Vedel:
- Underskriv ny studiestartsaftale
- Smuthullet
- Udkast til model for hvordan IDA’s penge bruges
- Genforhandling af fri fadøls aftale
- Tutorfordele
Christian:
- Møde med SDG gruppen om budget
- Møde med festudvalget på SUND om budget (forhåbenlig)
- Forhåbentlig aftale med DM klar
- UB formøde
- Fri fadølsaftale forhandling
- Forhåbenlig møde med de kritiske revisorer
Danny Kristensen:
- Få styr på de resterende tutorer.
- Få de resterende oplæg planlagt til tutorseminar.
- Få færdiggjort ansøgning til morgenmadsarrangementet på Honnørkajen.
- Få taget initiel kontakt om bestilling til bannere.
- Få sendt de sidste ting til kommunikationsudvalget, så de kan få færdiggjort designet til
tutor trøjerne.
Jacob Blasius Thomsen
- international velkomst flyer bliver designet, printet, og afleveret til det internationale
kontor.

Mødeevaluering
Godkendelse af referatet
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