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

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

Observatører:
1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O) [16:40]
6. Retningslinjer for Facebook (OB) [17.00]
4. Mail håndtering (ODB) [17:20]
5. Puljeansøgninger (ODB) [17:40]
3. Lukket punkt (ODB) [18:30]
Mad ~ 17:50
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:
- Mere PK
- Afholdt studenterforum
- Cafeudvalgsmøde
Jonas Christensen
- Arbejdet på hjemmesiden
- Svaret på mails
- Været til BEST’s ekstraordinære generalforsamling
Danny Kristensen:
Laura Skyum Rasmussen
- Afholdt fotodag
- Deltaget i kulturaftenen
- Lavet valgplakater
- Generel SoMe
Gustav Osnes Gottlieb
Alberte Lyng
- Har givet flere opdateringer til foreningerne
- Har holdt møde med Psykologi revyen
- Har planlagt arbejdsdag for ændring af retningslinjer for grupper med grupper
Lene Werner
- Deltaget i fotodag
- Fundet opstillede til valg
- Besvaret en enkelt frivillig mail

Jacob Blasius Thomsen
Christian Juel Nicolajsen
Line Thybo
- Deltaget i fotodag
- Valg, valg, valg
- Snakket med Jacob omkring evt. event
- Planlagt juleaften

3. Retningslinjer for Facebook (OD) [17.00]
Motivator: Cecilie Pallisgaard Jensen
Motivation: Jævnfør sidste møde, skal vi have snakket om retningslinjerne for vores facebook.
Dokumentet hedder “Regler - Facebook”
Et punkt “6. Andre eksterne” foreslås at tilføjes i regelsættet.
Et punkt om GDPR jævnføres via GDPR dokumentet.

4. Mail håndtering (ODB) [17:20]
-

5. Puljeansøgninger (OD) [17:40]
-

Valgudvalget
- Denne ansøgning tages på slack, da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtige, da
to ud af de seks tilstedeværende medlemmer er inhabile.

6. Lukket punkt (OD) [17:50]
Motivator: Laura Skyum

7. Indkaldelse til medlemsmøde(ODB) [18:05]
Motivator: Cecilie Pallisgaard
Motivation: Vi har nogle menige poster vi gerne vil have udfyldt, og vi har allerede personer der
ønsker at stille op til dem.
Cecilie foreslår vi holder det d. 4. december.
Dette bliver vedtaget enstemmigt.
Cecilie planlægger medlemsmødet og Lene faciliterer.

Mad ~ 18:20
8. Anerkendelse af barerne (OD) [19:00]
Motivator: Cecilie Pallisgaard
Motivation: Gustav og jeg har nu snakket med barerne omkring hvordan vi kan blive bedre
venner bestyrelsen og barerne imellem, og det vil vi gerne have en lille snak med jer om.
“Stormøde” mellem sekreteriatet, nye barformænd og ny bestyrelse i foråret burde
genetableres.
Fremadrettet er der håb om mere åben kommunikation mellem bestyrelsen og barerne.

9. Godkendelse af budget til forårsfesten (ODB) [19:15]
Motivator: Gustav Osnes
Hvad betyder “køb interne grupper”?
Indstilling: Der indstilles til, at posten “køb interne grupper” bliver opklaret, hvorefter
beslutningen om godkendelse foretages på slack.
Bestyrelsen ved ikke hvad “køb interne grupper” er, så derfor skal dette opklares og bagefter
tages denne beslutning på slack.

10. Godkendelse af vedtægter: AAU LGBT (QUEER CLUB)
(ODB) [19:40]
Motivator: Alberte Lyng

Indstilling: Vedtægterne godkendes?
Vedtægterne godkendes, og bestyrelsens kommentarer sendes til gruppen, således at de kan
beslutte hvorvidt de vil rette disse.

11. Godkendelse af vedtægter: Psykologi revyen (ODB)
[20:00]
Motivator: Alberte Lyng
Indstilling: Vedtægterne godkendes?
Vedtægterne godkendes ikke, da der er for mange mangler til dette kan godkendes.
Der sender kommentarer til gruppen og forventer at de reviderede vedtægter i hænde hurtigst
muligt, hvorefter vedtægterne tages op på det førstkommende bestyrelsesmøde.

12. Nytænkning af nyt fra (ODB) [20:20]
Motivator: Cecilie Pallisgaard
Motivation: Vi snakkede om på sidste møde at det skulle nytænkes.
Instilling: Dette punkt rykkes til næste møde
Punktet rykkes til næste møde

Eventuelt
-

-

-

Dato for generalforsamling
- Sek. foreslår uge 13
- Cecilie foreslår at der lørdag uge 12 bliver der holdt “Vedtægtsdag” og onsdag
uge 13 -> resten af GF
- Der skal undersøges om dette er muligt
Gruppers logo
- Tjek og revidér gruppers brug af Studentersamfundets logo retningslinjer for
grupper.
Hvordan kan vi gøre mere for vores grupper?
- Dette skal tages på et rigtigt punkt til næste møde
Stå i døren til Fri Fad
- Gustav, Jonas og Line vil gerne stå i døren
Cecilie holder ferie
- Fra 3. Dec til senest d. 17. Dec er Cecilie ikke i Aalborg.
- Lene faciliterer bestyrelsesmødet, der ligger i denne periode.

-

Næste møde
- Mødet afholdes d. 3. December
Dagsordens forslag
- Forslag til dagsorden skal sendes 72 timer før dagsordenen skal ud og der skal
laves en motivation til punktet.

Til næste gang (O)
Cecilie Pallisgaard
- Afholdelse af PK
- Plakatophæng
- Valg generelt
Gustav Osnes Gottlieb
Jonas
- Kontakte Barer om Studentersamfundet mails
- Fikse bestyrelsessiden
Line:
- PK
- Valg
Danny:
Alberte:
- Svare AAU LGBT og Psykologi revyen, samt arrangere møder med disse og kasseren.
Lene Werner:
- Være frivillig til PK
- Afholde valg

Mødeevaluering
Hyggelig og intimt møde med lækker kage

Godkendelse af referatet
Godkendt

