Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 29. Oktober, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Cecilie Pallisgaard Jensen, Formand **
Christian Juel, Kasserer
Lene Werner, Organisatorisk Næstformand
Danny Kristensen, Studiestartsansvarlig
Laura Skyum, Kommunikationsansvarlig
Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig
Jacob Blasius, International ansvarlig
Gustav Osnes Gottlieb, Ansvarlig for eksterne samarbejder
Alberte Brix Lyng, Ansvarlig for lokale studieforeninger

Observatører:
1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O) [16:40]
3. Kommende budgetforhandlinger (ODB) [17:00]
4. Mail håndtering (ODB) [17:20]
5. Puljeansøgninger (ODB) [17:40]
Mad ~ 17:45
6. Julefrokost (ODB) [18.30]
7. Lukket punkt (O) [18.50]
Eventuelt
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

Dagsorden
1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Cecilie
Referent: Laura

Godkendelse af dagsorden

○

Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:40]
Cecilie Pallisgaard:
- Svaret på mails
- Lavet en slutspurts to-do til PK
- Møde med Erhvervsgruppen
- Andre møder
Jonas Christensen
- Deltog i foreningernes fællesmøde
- Fortalte om GDPR
- Oprettelse af mails til Barbaren
- Været til EDB-drifts møde
- Svaret på mails
Danny Kristensen:
- Afholdt evaluering med tutorerne
- Arbejdet (lidt) med valg
- Afholdt evalueringer med IDA og DM.
Laura Skyum Rasmussen
- Holdt møde med BEST
- Udleveret præmier til Kom-Samf-banko
- PR for Kom-Samf-banko
- Begyndt at lave plan for PR i valget
- Bestilt muleposer
- Lavet grafik til BEST
- Holdt møde med Føtex
- Planlægning af julefrokost
Gustav Osnes Gottlieb

- Zwei/Zurf møde
- Nuværende samarbejdsaftale
- Videre arbejde med ny samarbejdspartner
- Planlægning af julefrokost
- VALG
- Påbegyndt arbejdet med at lave en folder til grupper med relevante og nye tilbud
Alberte Lyng
- Afholdt foreningsmøde
- Begyndt at arbejde på rettelser til retningslinjer for grupper
- Overvejer/arbejder på løsning på booking situation
- Været til møde med med Studentersamfundet Esbjerg
- Prøvet at få mere styr på 407
- Begyndt og tænke på arbejdsdag med foreningerne og et evt. Oplæg dertil
Lene Werner
- VALG
- Foreningsmøde
Jacob Blasius Thomsen
- Planlægning af international juleaften.
- Evaluering af besøg i KBH med international studerende
- Kontakt med international office
- Kontakt med Julian (DSF) ang. Internationale studerende -> inklusion
- Deltog i foreningsmøde -> tog referat.
Christian Juel Nicolajsen
- Haft møde med Lena, sekretariatsleder, angående forberedelser af
budgetudkastslægningsperiode (umiddelbart bliver vores udkasts udarbejdelses periode
uge 47)
- Udarbejdet punkt angående budget forventning
- Deltage i møde i universitetsbestyrelsen og akademisk råds møde
- Arbejdet med Valg
- Deltaget i møde med Zwei og Zurf
- Deltaget i møde med ny samarbejdspartner

3. Kommende budgetforhandlinger (ODB) [17:00]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Motivation: Nu er det snart tid til budgetforhandlingerne, processen forløb sidste år som
følgende, at vi her i bestyrelsen havde en forventningsafstemning, hvor vi talte om hvordan vi

gerne så årets resultat, altså om foreningen skulle gå i overskud eller underskud og cirka hvor
meget. Sidste år havde vi en tanke om at ønske at ramme cirka 50.000 kr i underskud, denne
forventningsafstemning blev dog ændret undervejs.
Indstilling: I år synes jeg det kunne give mening at lave det sådan at Studentersamfundet kan
gå i underskud med den mængde penge vi afsætter til puljerne (aktivitetspuljen, faglig sport og
fritid og udviklingspuljen), samt vores forskellige investeringskonti, da disse puljer er relativt drift
uafhængige.
Hertil skal vi forventningsafstemme hvor meget vi ønsker at afsætte på disse konti.
Beslutninger:
-

Aktivitetspuljen sættes op til 60.000 kr
Det reviderede mål bliver godkendt
Puljernes retningslinjer skal revideres, dette tages op som punkt på næstkommende
bestyrelsesmøde

4. Mail håndtering (ODB) [17:20]
-

Studierabat hos bog og idé
- Vi videresender dette til erhvervs gruppen
Psykologi revy
- Alberte tager kontakt til dem
Rektoratsmøde
- Cecilie og/eller Alberte og foreningerne stiller opklarende spørgsmål

5. Puljeansøgninger (ODB) [17:40]
-

Medialogy ansøgning
- Danny svarer på medialogy ansøgningen
Automatisk svar til aktivitetspuljen
- Der skal skrives på hjemmesiden, at der ikke er flere penge i puljen, måden dette
gøres afgøres af EDB-drift
- Eks. Via at knappen ikke virker og at en begrundelse for hvorfor den ikke
virker (puljen er tom)

Mad ~ 17:45

6. Julefrokost (ODB) [18.30]
Motivator: Laura Skyum og Cecilie Pallisgaard
Motivation: I forbindelse med festen skal der fordeles arbejdsopgaver. Derudover er det vigtigt
at vi alle sørger for ikke at drikke os sanseløst fulde, da det er os der er værter til festen. Det er
ikke nok at der allerede er en i bestyrelsen der er ædru-vagt.
Desuden skal der findes ud af om vi skal investere i rigtig bestik og ta’-tøj.
Beslutning: Der købes bestik (for 2250 kr) og ta’-tøj + knive + skærebrætter i IKEA (for 500 kr)

7. Lukket punkt (O) [18.50]
Motivator: Gustav Osnes

Eventuelt
Beslutninger markeres i lilla
- Aftensmad med DSE og IDA er blevet rykket - dato kommer til foråret
- Musikkens hus vil gerne lave konkurrencer og opslag på vores Facebookside
- Til næste møde forventningsafstemmes omkring facebook retningslinjer
- Rushåndbog Musikkens Hus
- Dette bestemmer Erhvervsgruppen/Agenda
- Hvem køber julegaver til Erhvervsgruppen og pigerne (10 gaver)
- Christian og Alberte
- Kristian Bonderup adgang til Bestyrelseslokalet i valgperioden
- Han vil gerne have fast mulighed for arbejdsplads på Fib.
- Han må ikke få adgang til lokalet på egen hånd
- Studenterpolitisk ordfører
- Mulige medlemmer af bestyrelsen
- Dirigent til generalforsamling
- En fra bestyrelsen kan godt være backup
- Danny tager den
- Intern julefrokost
- Vi vil gerne holde en intern julefrokost, men vi ved ikke hvor den præcis skal
holdes
- Mad til møderne

-

-

-

-

-

-

- Laura undersøger mad til ca. Samme pris som klingen
Lokale bookning
- Dette er et problem, som vi også selv bøvler med. Vi vil prøve at finde ud af om
hvordan man kan gøre op med dette.
Booking af 407
- Alberte er ansvarlig for booking af 407
- Jonas fikser mailisten for 407
Få de “nye” ind på kalenderen
- Jonas tilføjer dem
Næste arbejdsdag
- Her skal der også ryddes op, og ses på en måde at organisere vores ting i
bestyrelseslokalet (gøres d. 3. Nov, når vi alligevel rydder op efter julefrokosten)
BEST GF
- Jonas, måske Cecilie tager afsted
Håndsoprækninger
- Tegnene skal tydeliggøres, så alle forstår dem ens
- Laura fixer noget grafik sammen
Studenterforum
- Cecilie tager den
Bestyrelsesjakker
- Hvis der skal bestilles nye jakker, skal folk med ud og prøve dem
Køleskab
- “Retningslinjer” for brug af køleskabene (Bestyrelseslokalet + aktivisten)
- Hvordan madvarer skal markeres med malertape med navn og dato på,
når de bliver sat derind eks.
Mødeinformation channel på slack ift. Gammel polly
- Jonas kigger på det

Til næste gang (O)
Cecilie Pallisgaard
- Møde med DR Nordjylland, med deres journalist der har omkring uddannelsesområdet
- Møde med Kantinen og Føtex omkring mad til Politikkonference
- Afholdelse af Studenterforum
- Delegationsmøde Politikkonference
- Delegationsledermøde Politikkonference
Gustav Osnes Gottlieb
- Holde flere møder med ny samarbejdspartner
- Snakke med
- Være frivillig til Kom-samf-banko event

Laura Skyum
- Lave plan for PR i valget
- Lave grafik færdigt til BEST
- Lave en masse grafik til valg
- Tage billeder til Kom-Samf-banko event
Jonas
- IT
Danny:
- Afholde evaluering med universitetet om studiestarten
- Afholde møde med Christian og Gustav om Tommy Telt.
Alberte:
- Skrive til psykologi revy
- Skrive flere mails til foreningerne med opdateringer
- 407 ansvarlig
- Opdatering på puljer
- Kigge på retningslinjer for grupper og ændringsforslag hertil
- Skrive til AAU LGBT
- Være frivillig til kom-samf-banko
Christian Juel Nicolajsen
- Deltage i møde med Studenterbolaget
- Gennemgå referatet med sekretariatet (Foreslag), da jeg alligevel skal igennem
beslutningen om budgetpunktet med dem.
- PK delegationsmøde
- Deltage i Studenterforum?
- Lave punkt angående retningslinjer for puljerne (ODB)
- Som har til formål at give mulighed for at udarbejde en revidering af
retningslinjerne
Lene:
- Forventningsafstemning omkring valget med universitetsbestyrelseskandidat
- Besvare frivilligmails
- Oversigt over valget og planlægning heraf
Jacob
- Fortsætte planlægning af international juleaften
- Møde om internationale studerendes inkludering
- PK delegationsmøde

Mødeevaluering
-

Knap så mange punkter på eventuelt

Godkendelse af referatet
Godkendt

