Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 19. September, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Cecilie Pallisgaard Jensen, Formand **
Kenneth Djørup Frosig, Studenterpolitisk ordfører
Lene Werner, Organisatorisk Næstformand
Christian Juel, Kasserer
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:
Christian Obel

1. Formelt (B) [16.30]
2. Evaluering af Studiestartsfesten (OD) [16:40]
3. Mail håndtering (ODB) [17.10]
4. Puljeansøgninger (ODB) [17.40]
5. Nyt fra (O) [17.50]
Mad ~ 1810
6. Intern og Ekstern kommunikation (ODB) [19.00]
7. Billeder af nye bestyrelsesmedlemmer (O) [19.30]
8. Valg af ny cafedriftsansvarlig (OB) [19.40]
9. Beerpongfinale-fest istedet for rusfest (ODB) [19.50]
Eventuelt
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

Dagsorden
1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer:
Referent:

Godkendelse af dagsorden
○

○

Ombytning af punkter, 10 og 11 bliver taget som nr. 1 og 2 i stedet.
Godkendt

10. AAU valg (ODB) [20.10]
Motivator: Christian Obel
Jeg er blevet valgt som kandidat til Studentersamfundets liste ift universitetsbestyrelsen aauvalg
2019. Jeg vil derfor være en meget aktiv del af valget i november. Valget starter dog allerede i
oktober, hvor noget af det vigtigste sker, opstillingsperioden. Ideen med punktet, er at få
etableret følgende: er der en plan for opstillingsperioden? Hvem står for hvad? I tilfælde af at
dette stadig er uklart, skal vi have formuleret en plan. Såfremt i ønsker det, vil jeg til mødet give
en kort introduktion af hvad opstillingsperioden, den vigtigste del af valget, indebærer.
Indstilling: få etableret en plan for opstillingsperioden AAU valg.

11. Indkaldelse til medlemsmøde (ODB) [20.30]Motivator:
Christian Obel
Jeg ønsker at afholde et medlemsmøde i slut september eller i løbet af oktober. Bestyrelsen
behøver ikke gøre meget andet end at oprette begivenheden, resten sørger jeg for. Formålet
med medlemsmødet er at få godkendt mine suppleanter.
Jeg har været den eneste suppleant i de sidste 2 år hvilket jeg ikke altid har fundet så smart.
Såfremt jeg bliver valgt har jeg derfor tænkt mig at have flere suppleanter som gerne skulle
komme lidt forskellige steder fra, så at man, hvis det blev nødvendigt, kunne sætte sig ned og
snakke sammen om hvem det gav mest mening at få til at overtage. Jeg har snakket med Mick

Scholtka, Lene Werner og Jacob Blasius fra eng, tech og hum ift dette og regner med at finde
en fra faksund og måske også en fra samf.
Indstilling: lad mig lave et medlemsmøde med det forklarede formål.

2. Evaluering af Studiestartsfesten (OD) [16:40]
Motivator: Cecilie Pallisgaard Jensen
Studiestartsfesten er overstået. Hvad er vores ide af hvordan det gik? Har vi en idé til noget der
skal ændres næste år? Derudover vil jeg gerne orientere så vidt muligt omkring det med
nordjyske, så alle ved hvad det var der skete (hvis der er brug for det).

3. Mail håndtering (ODB) [17.10]
-

Mail fra Johan, omkring deres ændring af puljeansøgning
Spine (Anders ranthe)

4. Puljeansøgninger (ODB) [17.40]
-

Den diskrete forening
KDM ansøgning til aktivistpuljen

5. Nyt fra (O) [17.50]
Cecilie Pallisgaard:
- Svaret på en masse mails
- Møde omkring Pk
- overlevering
Jonas Christensen
- Opdatering af hjemmesiden
- Møde med basisbarens nye bestyrelse
- Stod i bar til SSF
Danny Kristensen:
- Været med til at afholde SSF.
- Afholdt rusoplæg
- Påbegyndt planlægning af evaluering af studiestart med tutorer samt eksterne
samarbejdspartnere
- Snakket med Lena om planlægning af evaluering af studiestart med AAU.

- Deltaget i studiestatsmesse.
Kenneth D. Frøsig
- Opsætning til studiestarts fest
- DSF bestyrelse møde
- Mail håndtering
- Klargørelse af studenterforum
- Facebook opslag
- Oprettelse af begivenhed
- Klargørelse af modtagelse af punkter fra studerende
- Møde PK styregruppen
- Politiske orientering (nyhedsbureauer)
- Rusoplæg for et hold russlæninge fra anvendt filosofi
Christian Juel Nicolajsen
- Været til møde med Zwei og Zurf, og lavet evaluering af studiestarten
- Info: de to første fri fadøl, der er stederne byttet om
- Omskrevet valg assistent og den er lagt online i samarbejde med sekretariatet.
- Studiemessen, det gik strygende.
- Frivillig studiestartsfest.
- Akademisk råds netværksmøde
- Der blev talt om ligestilling
- Der blev talt om hvordan FN’s 17 verdensmål kan se på de enkelte områder.
- Akademisk råds møde
- Opfølgning på SAMF strategi og SAMF’s andel af den fælles strategi, i
betragtning af afskedigelserne, så er vurderes det at man er rimelig on point.
- Tale om at det næste fællesmøde med rektor og de forskellige AR måske kunne
handle om hvordan FNs verdensmål og mega projekterne kunne binde hele uni
bedre sammen.
Laura Skyum Rasmussen
- Lavet en masse PR
- Lavet en masse SoMe opslag i forbindelse med studiestarten, SSF og andet.
- Siddet i basis kantinen og solgt billetter til SSF.
- Taget billeder til SSF.
- Begyndt at tænke over valg merch og SoMe i valgperioden
- Prøvet at få os verificeret på Instagram
- Skal sætte møde op med AAU kommunikation
Gustav
- Forsøgt at få et møde med Nordjyske
- 2 Møder med Zwei
- Startet overlevering i Basis med den resterende bestyrelse
Alberte

-

Har sendt invitationer til foreningsmøde ud til grupper

Mad ~ 1810

6. Intern og Ekstern kommunikation (ODB) [19.00]
Motivator: Laura Skyum
Det er kommet ny kommunikationsansvarlig, derfor ville det være en god idé at lave en
forventningsafstemning.
Det skal også snakkes om den overordnet kommunikation internt i bestyrelsen.

7. Billeder af nye bestyrelsesmedlemmer (O) [19.30]
Motivator: Jonas Christensen.

8. Valg af ny cafedriftsansvarlig (OB) [19.40]
Motivator: Cecilie Pallisgaard
.

9. Beerpongfinale-fest istedet for rusfest (ODB) [19.50]
Motivator: Cecilie Pallisgaard
Folk er ikke super klar på at skulle give afkald på j-dag, men de kom med et forslag om at tage
udgangspunkt i finalen på vores beerpong turnering og lave det til en fest, da det i forvejen er en
aften der bliver gjort noget ud af, der er tidligere blevet søgt alkohol tilladelser til dette, og der
har været fest, med ok tilslutning.

Eventuelt
-

Husk der skal findes et par til at stå til fri fadøl den 4. Oktober, det er flyttet til Zurf, og der
skal laves en begivenhed (tip, copy paste fra sidste på zurf ift. tilbud)
Bestyrelsestøj

Til næste gang (O)
-

Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

