
 

 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 27. Juni, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15. 

 
Ordinære medlemmer: 

Michael Falk Vedel, Formand  

Kenneth Djørup Frosig, Studenterpolitisk ordfører  

Christian Juel, Kasserer 

Danny Kristensen, Studiestartsansvarlig ** 

Cecilie Pallisgaard Jensen, Kommunikationsansvarlig 

Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig 

 

 

Observatører: 
 

1. Formelt (B) [16.30] 

2. Mail håndtering (ODB) [16.40] 

3. Puljeansøgninger (ODB) [17.20] 

4. Ansættelse af valgassistent (DB) [17.40] 

5. Godkendelse af GDPR papirer (DB)  [17.50] 

Aftensmad ~18.00 

6. Nyt fra (O) [18.30] 

7. Sommerfest (B) [18.40] 

8. Muligt lukket punkt (ODB) [19.00] 

9. Godkendelse af Rushåndbogen (DB) [19.20] 

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: Cecilie Pallisgaard 

- Godkendelse af dagsorden  
- Godkendt  

2. Mail håndtering (ODB) [16.40] 
- Sponsorat til UniRun 

- UniRun vil gerne forhøre om vi ønsker at støtte med logovand og ølbilletter til 
deres deltager 

- Indstilling Vi støtter, hvis ikke der stemmes for ølbilletter indstilles der til en anden 
mulighed eksempelvis nødde poser med logoer 

- Der støttes med 850 logovand 
- Der støttes ikke med ølbilletter 
- Vi støtter med nødder, maks pris 5 kr. pr. styk.  
- Michael Vedel svarer på deres mail.  
- Christian Juel undersøger priser og muligheder for poser med nødder.  

- North Shore Surf 
- De ønsker at lave et arrangement i samarbejde med os i løbet af sommeren, 

samt på sigt muligheden for et generelt samarbejde. 
- Indstilling Vi forsøger at lave et lignende arrangement á det vi havde med Cable 

Park i 2017.  
- Indstilling Vi forsøger at indgå et samarbejde om en medlemsfordel. 
- Vi vil ikke lave et lignende arrangement.  
- Vi vil ikke have medlemsfordele hos dem.  
- Michael Vedel svarer 

-  Student Refugees Buddies in Studenterhuset 
- De ønsker vores hjælp til at finde frivillige til deres foretagende. 
- Indstilling: Jacob Blasius får mandat til at gå videre med det, på nær punkt 2. og 

6.  
- Indstillingen er vedtaget.  

- Argentinsk tango 
- Vi er blevet kontaktet af to VIP’ere fra AAU, der ønsker at lave et 

undervisningsforløb i argentinsk tango.  
- Indstilling: Jacob Blasius får mandat til at gå videre med det.  

2 af 7 
 



 

 
- Indstillingen er vedtaget.  

 

3. Puljeansøgninger (ODB) [17.20] 
- Fællesrådets festudvalg for psykologi 
- Indstilling: Der skal mere argumentation for budgettet, derudover skal der laves en 

oversigt over forventede indkomst.  
- Der støttes ikke i første omgang, men de kan søges igen. Der anbefales 

yderligere at de anvender AAU’s lokaler til fremtidige fester.  
- Michael Vedel svarer. 

4. Ansættelse af valgassistent (DB) [17.40] 
Motivator: Forretningsudvalget 
Efter at have kigget budgettet igennem, er det gået op for os at vi har nogle ekstra penge der 
kun kan bruges på lønninger. Vi aftalte på sidste møde at vi ansætter to valgkoordinatorer, og vi 
foreslår derfor at ansætte en valgassistent til at yderligere aflaste os i perioden. 
 
Indstilling: Der ansættes yderligere en valgassistent. 

- Dette er bestemt.  
 

5. Godkendelse af GDPR papirer (DB)  [17.50] 
Motivator: Jonas Ingerslev 
I forbindelse med GDPR er der blevet lavet 3 dokumenter, der skal lægge grundlaget for bedre 
håndtering af data i Studentersamfundet. Det drejer sig om en beskrivelse af data grupperne 
skal være opmærksom på, et udkast til en samtykkeerklæring for billedindsamling og en 
samtykkeerklæring for adgang til medlemskartoteket. 
 
 
Bilag: GDPR papirer 

- Nedenstående ændringer foretages, og godkendelse af dokumenterne foregår på Slack. 
- Reglerne i forhold til gruppebilleder skal udspecificeres, i dokumentet med guidelines.  
- Indskrivelse af reglerne i forhold til interne og eksterne arrangementer, i dokumentet 

med guidelines.  
- Indskrivelse af hvad personer skal gøre i tilfælde af at de mister deres computer eller 

lignende.  
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Aftensmad ~18.00 
 

6. Nyt fra (O) [18.30] 
Michael Vedel 

- Ny fri fad aftale 
- Ny aftale med Dice ‘n Drinks 
- Tutor-fordele, jeg har sendt aftaler til underskrivelse, samt videre forhandling 
- Lidt diverse omkring morgenmadsarrangementet med Danny. 
- Udarbejdelse af stillingsopslag 

 
Jonas I. Christensen 

- Har afholdt to møder med Anne om GDPR 
- Forberedt papirer til godkendelse til håndtering af data 
- Udarbejdet en GDPR-plan med Agenda efter et møde med Anne og Chefredaktør 

Dianna 
- Undersøgelse af, om vi har noget på den lokale server på Fib 15 

 
Kenneth D. Frøsig.  

- Afholdt studenterforum  
- Møde med rektoratet 
- Interview med nyhedsbureau 
- Svare på email's  
- DSF bestyrelsesmøde 
- Møde om ekstra valgkoordinator  
- Politisk orientering 

 
Christian Juel Nicolajsen 

- Afholdt budgetmøde med SDG udvalg, hvor budgettet er blevet godkendt af bestyrelsen  
- Afholdt budgetmøde med den diskrete forening. 
- Mails 
- Fri fadøls-aftale 
- Universitetsbestyrelsesmøde (SDG oplæg, digitalisering, HR, uddannelses beretninger 

og kvalitetssikring for at nævne lidt punkter). 
 

Danny Kristensen 
- Fået sendt de sidste tutoransøgninger ud til instruktørerne 
- Haft møde med RUSformænd på TECH og ENG. 
- Snakket kort med Nils Uhre om planer for studiestarten i år. 
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- Er begyndt at samle datoer for rusoplæg, og planlægger at starte med at søge folk. 
- Fået sendt og godkendt rektoransøgning. 
- Haft møde med Studiestartsfestudvalget og snakket samarbejdsaftaler samt planer for 

SSF. 
- Mangler nu kun at få bekræftet AAUlans dato, og så får Kommunikationsudvalget alle 

datoer, der skal figurere på tutortrøjerne. 
Cecilie Pallisgaard  

- Møde med Kok  
- Opstartet planlægningen af PR for studiestart  
- Har holdt møde med Anne om PR og Stress 

 

7. Sommerfest (B) [18.40] 
Motivator: Jonas Ingerslev og Michael Vedel 
Ifbm planlægningen af sommerfesten er der opstået et par tvivlsspørgsmål, vi skal have styr på: 

- Hvor mange skal vi have plads til? 
- Som udgangspunkt 200 
- Der skal laves et budget for festen inden dette antal kan vedtages.  

-  Afholder vi generalforsamling inden? 
- Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden sommerfesten 

- Hvornår skal vi starte på dagen? 
- Den ekstraordinære generalforsamling starter 10:00 

- Skal der være hygge inden sommerfesten? 
- Der skal være boldspil og hygge i fjordmarken inden sommerfesten starter.  
- hygge starter kl 15:00 

- Er det fint med helstegt pattegris fra Fårup Skovhus? 
- Indhent et tilbud fra både Fårup Skovhus, føtex og kantinen.  
- Sørg for at få bedre vegetariske alternativer end salater.  

 

8. Lukket punkt (ODB) [19.00]  
Motivator: Cecilie Pallisgaard 
 

9. Godkendelse af Rushåndbogen (DB) [19.20]  
Motivator: Michael Vedel 
Da deadlinen for at rushåndbogen er meget nær, skal vi lige gå den igennem for at godkende 
layout og billeder. 
 
Udkast tilsendes bestyrelsen separat i løbet af tirsdag. 
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- De to tværgående institutter på SAMF/HUM eksisterer ikke længere til studiestart, på 
hum kommer instituttet til at hedde “Institut for Kultur og Læring” 

- SAMF delen  af institut for kultur og globale studier bliver lagt ind i institut for 
statskundskab, der på et nærmere tidspunkt også skal have nyt navn. 

- SDG er ikke længere en gruppe.  
- Generelt skal “under Studentersamfundet” rettes til “i Studentersamfundet” 
- På side 20 henvises der til side 8-9, her bør der nok henvises til side 8-11 i stedet. 
- flowchart side 21; spørgsmål endepunkter ikke sammenhængende. 
- Velkomst ved studenterpolitisk ordfører 

 
Ellers godkendt. 

Eventuelt  
- Fastsættelse af tovholdere og dato for bootcamp, 

- Christian snakker med interesserede tovholdere og finder dato. 
- Cecilies seddel på køleskabet 
- Rusfesten 

- Der kommer status medio August. 

Til næste gang (O) 
Jonas I. Christensen 

- Skriver til Anne om blacklisting 
- Retter og giver nye og forbedrede GDPR-papirer  
- planlægge en strategi for møder med alle grupperne 

Danny Kristensen 
- Få sørget for at alle tutoransøgninger er sendt ud. 
- Få rettet samarbejdsaftalen med Dak igennem og få den sendt til Slack til endelig 

godkendelse. 
- Send mail til kommunikation med datoer, IDA og DM skal på trøjerne. 
- FERIE! 

Christian Juel Nicolajsen 
- Festudvalg SUND 
- Ordne det resterende med Den Diskrete Forening 
- Fagforeninger 
- undersøger priser og muligheder for poser med nødder (kontakt Lena, angående 

tidligere tilbud). 
Cecilie Pallisgaard  

- PR planlægning  
- Generelt PR-materiale 
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- Tutortrøje kalender 

Kenneth Frøsig 
- Mail håndtering  
- Holds styr på den politiske arena  
- Klar på mobilen  
- Oversætte Referatet fra studenterforum  

Michael Vedel  
- Jobsamtaler omkring erhvervsgruppen 
- Arbejde videre med tutor-fordele 
- Planlægning af ekstraordinær generalforsamling 
- Bestiller bestyrelsestøj  

Mødeevaluering 

Godkendelse af referatet  
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