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

Ordinære medlemmer:
Cecilie Pallisgaard Jensen, Formand **
Lene Werner, Organisatorisk Næstformand
Christian Juel, Kasserer
Danny Kristensen, Studiestartsansvarlig
Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig
Gustav Osnes Gottlieb, Ansvarlig for eksterne samarbejder

Observatører:

1. Formelt (B) [16.30]
2. Mail håndtering (ODB) [16.40]
3. Puljeansøgninger (ODB) [17.10]
4. Lukket punkt (OB) [17.35]
5. Nyt fra (O) [18.45]
6. Status på studiestarten (ODB) [19.00]
7. Fordeling af opgaver ifbm Ekstraordinær generalforsamling (OB) [19.25]
Eventuelt
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

Dagsorden
1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer:

Cecilie Pallisgaard Jensen

Referent:

Jonas Christensen

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Lukket punkt (16:40)
Motivator: Cecilie Pallisgaard Jensen

3. Mail håndtering (ODB) [17.10]
-

-

-

-

Mail fra omkring tutor-øl
- Christian Juel svarer at vi fortsat ikke vil godtgøre deres tutorøl
- Christian Juel skriver til DE om overskridning af budget
Mail fra Mia berg om lokalebookning
- Ugentlig lokalebooking for et tutorkorps
- Det er vurderet at vi ikke giver lov da dette er et arbejdslokale til
Studentersamfundets grupper og frivillige
- Lene Werner besvarer med at dette ikke er en mulighed
Invitation fra SDU
(IT-Fair) - Alexander Pedersen
- Han vil lave samarbejde med os
- Vi skal booke lokaler for dem og til gengæld får vi promovering og mulighed fra
fremtidigt samarbejde
- En mulighed kan være at give besked til relevante grupper (ESS, Lyd og Lys)
- Cecilie Pallisgaard vidersender besked til Sekretariatet
(Mail fra freelance-jounalist) - Niels fra DR.
- Han vil gerne lave en artikel om hvad der foregår på Universitetet (både gotd og
dårligt)
- En mulighed er at prøve at få ham til at uddybe hvad han mener med
“spændende”
- Han spørger i mailen omkring regler og rammer så det kunne være en vinkel.
- Giv ham noget om vores events.

4. Puljeansøgninger (ODB) [17.40]
-

Den diskrete forening
- Danny Kristensen svarer at de får grønt lys, og de skal også få at vide hvordan
penge skal håndteres. Send også retningslinjer.

5. Nyt fra (O) [17.50]
Cecilie Pallisgaard:
- Svaret på en masse mails
- Snakket med en journalist omkring retningslinjer i forhold til krænkende adfærd i
rusperioden.
- Afholdt tale til studiestartsdagen
- Møde omkring PK
- Møde omkring lokaler til pk
Jonas Christensen:
- GF
- Har Holdt en sommerfest
- Har kigget på mails og ny bestyrelse
Kenneth Frøsig:
- Studenterforum
- Samtlige Politik papirer er lavet til videre arbejde.
- Fundet kandidat til rektoratets universitetet valgudvalg.
- Jeg fortsætter som repræsentant i DSF’s bestyrelse.
- Håndtering af email.
- Fortsat kontakt med journalist fra dr Nordjylland, om det studenterpolitiske
område, samt planlæggelse af møde senere denne måned forhåbentlig.
- Studiestartstale givet på hunnørkajen
- Givet udtalelse til p4 angående, hvordan en studenterpolitisk organisation kommer frem
til beslutninger til komplicerede situationer (case Obama arrangementet)
- Deltagelse i ekstraordinær GF
Danny Kristensen:
- Ekstraordinær generalforsamling
- Sommerfest
- Tutor fest
- Morgenmadsarrangementet på Honnørkajen

Gustav Osnes Gottlieb
- Studiestartsfestudvalg
- Gået i gang med at skabe overblik over samarbejdsaftaler
Christian Juel
- Ekstraordinær generalforsamling
- Sommerfest
- Tutorfest
- Rusoplæg
- Den Diskrete forening
- Festum Ad Mortum (næste bestyrelsesmøde eller Slack bliver der lagt forslag op)

Mad ~ 1810

6. Evaluering af studiestartsdagen (ODB) [19.00]
Motivator: Cecilie Pallisgaard Jensen
Studiestartsdagen var jo igår, så vi skal lige snakke om hvordan det gik, og hvad vi synes skal
gøres bedre til næste år, og tages med videre til næste år.
- Søndag:
- 45. Minutter til at sætte op hvilket var super godt
- God Idé med Sandwich
- De skal dog nok komme lidt før
- Før 8:30
- Sidste år var der Energidrik, hvilket kunne overvejes til folk da det var et godt
initiativ
- Der var for mange tutorere, så der skal skæres mere ned
- Der var ⅕ i år
- Få måske en gruppe til at dukke op kl 7 i stedet
- Der skal også være klude udover svabere
- Under:
- Tutorerne misforstod, hvor mange sække de skulle have
- Der var nok morgenmad denne gang
- Ros til Danny Kristensen i forhold til at tale til forsamlingen
- Efter:
- Én bordtype fungerede super godt
- Sørg i fremtiden for at de skal stakkes samme sted
- Tutorerne var gode til at følge instrukser
- Måske flere veste eller lignende

-

-

Forskel på vest til hænder (orange) vs arrangør (Grøn)
Sørg også for at der var nok veste

Andet
- Man skal overveje om man fortsat vil bruge samme leverandør
- Toiletvogn virkede ikke
- Han kom ikke og hjalp med at pille ned som lovet, Hans udstyr virkede
ikke
- Bordplan skal genovervejes
- Lav en liste, hvor man skriver præcis hvor man er
- Store heliumballoner og lange snore næste gang
Generelt var det et vellykket arrangement

7. Gennemgang af bestyrelsesmail og GDPR (OB) [19.20]
Motivator: Jonas Christensen

8. Billeder af nye bestyrelsesmedlemmer (O) [19.40]
Motivator: Jonas Christensen

9. Jobansøgninger til valg (ODB) [20.00]
Mail fra Christian

10. Gigantium på Torsdag (ODB) [20.20]
Motivator: Cecilie Pallisgaard
På torsdag begynder opstilling i Gigantium (umiddelbart kl 12) og jeg kunne godt tænke mig
hvis vi tager derud og hjælper dem, med det de nu har brug for.
- Hele bestyrelsen dukker op og hjælper alle dage

Eventuelt
-

Frivillige til opstilling og nedtagning til studiestartsmessen.
- Cecilie kan godt tirsdag aften, hele onsdag og torsdag formiddag
- Danny kan tirsdag aften, Onsdag eftermiddag og hele torsdag
- Christian kan hele Onsdag
- Lene kan godt tirsdag aften

-

-

-

- Jonas kan hjælpe tirsdag aften
AAU kommunikation
- Danny Kristensen, Laura Skyum og Cecilie Pallisgaard holder et internt møde, og
tager kommentarer med til AAU
- Dukker de op til Studiestartsfesten skal de være indforståede med, at det er
vores arrangement
- AAU kommunikation skal være indforståede med Studentersamfundets regler for
billedindsamling
Hurtig evaluering af sommerfesten
- Før
- Generalforsamling samtidig var godt.
- Man skal være mere specifik overfor leverandør i forhold til særlig
levering
- Man skal sørge for at have service før
- Både generalforsamlingen og fest burde ligge på en lørdag
- Man skal huske knive og spækbræt/andet udstyr til kødudskærring
- Under
- Generel god opførsel
- Efter
- På dagen var rengørring fin
- Der var ikke mange dagen efter, men det var ikke planlagt
- Andet
- God erfaring var at man ikke fandt alt spiritus frem på en gang men i
stedet, i etapper.
- Toiletter var ikke hensigtsmæssige
Rusoplæg
- De sidste tomme spots er blevet udfyldt
Vedtægtsudvalg
- De skal udarbejde en tekst om hvad de vil lave og gerne et budget

Til næste gang (O)
Jonas:
- Snakker med Anne om hvad der skal ske med GDPR
- Fikse slack
- Fikse hjemmesiden
Christian:
- Den Diskrete Forening
- Festum Ad Mortum, forhåbentligt budgetudkast
- Holde møde med Zwei og Zurf

- Hjælpe til studiestartsfesten
Gustav Osnes Gottlieb:
- Få styr på hvilke samarbejdsaftaler der er i studentersamfundet
- Hold møde Zwei og Zurf
- Afslut SSFU
- Hvervemøde Basisbaren
- Hold styr på en masse penge til SSF
Cecilie Pallisgaard Jensen:
- Holder møder med journalister
- Rundvisning på Kroghstræde i forhold til lokaler til Pk
- Studiestartsfesten
- Planlægning af møder med rektoratet og andre journalister
- Hvervemøde i Basisbaren
- Rusoplæg
- Overlevering
- Oprydning i bestyrelseslokalet og 407
Danny Kristensen:
- Studiestartsfest
- Rusoplæg
- Holde lidt fri
- Hjælpe Lene med at rydde op i bestyrelseslokalet
- Få lagt stemplerne ned i 407
Lene Werner
- Besvare frivillig mails fra studiestartsperioden
- Oprydning i bestyrelseslokalet
- Studiestartsfesten
- Overlevering

Mødeevaluering
-

Der skal være bedre motivation til punkter såsom 7 så processen går lidt hurtigere

Godkendelse af referatet
-

Godkendt

