Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 17. December, 2019 klokken -17.00-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

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

Observatører:
1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O) [16:40]
3. Hvad kan vi gøre for vores grupper i det nye år? (D) [17.00]
4. Kig på retningslinjer (D)
5. Godkendelse af Psykologi revyens vedtægter (B)
6. Mail håndtering (ODB) [17:20]
7. Puljeansøgninger (ODB) [18:00]
Mad ~ 18:10
Eventuelt
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

Dagsorden
1. Formelt (B) [17.00]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Jacob
Referent: Line

Godkendelse af dagsorden
○ Selvom dagsordenen var udsendt for sent, indstiller vi stadig til at vi holder
møde.
○ Dagsordenen er godkendt

2. Nyt fra (O) [17.10]
Jonas Christensen
- Fri fadøl
Jacob Blasius
- Studenterforum
- Arbejde med forbedring af inddragelse af studerende
- International juleaften
Gustav Osnes Gottlieb:
- Caféudvalgsmøde
- Samarbejdsaftaler
- Fri fad
- Møde med Magistrene
Alberte Brix Lyng
- Kigget på retningslinjer
- Været til medlemsmøde
- Løst nøgle situationen mht. Lageret i 407
- Heath hub (AAU inkubator)
Line
-

Caféudvalgsmøde
International juleaften
Fri fad
Health Hub (AAU-Inkubator)
Møde med DM

3. Hvad kan vi gøre for vores grupper i det nye år? (D) [17.30]
Motivation: Jeg vil gerne gøre det endnu federe at være en del af S'et. (Alberte)
Vi skal gøre endnu mere for vores grupper f.eks. En soundbox mere, eller en dankort-terminal
mere. Ekstra ting, som kan lånes.
Forslag: Send mails ud til grupper og høre, hvad de tænker, som mangler - hvad de kunne have
brug for.
Holde mere kontinuerlige foreningsmøder - 1 gang pr. Semester og en arbejdsdag.
Godt initiativ, da foreninger er en stor del af S’et - skabe bedre kommunikation mellem
grupperne og bestyrelsen.
Information om muligheder både fra S’et og fra AAU.
Skal foreningerne have mulighed for at have en stand til Studiestartsfesten?
Opdatering af hjemmesiden.

4. Kig på retningslinjer (D) [17.45]
Motivation: Vores retningslinjer har brug for en opdatering. Har lavet nogle få nedslag de skal
opdateres og tydeliggøres, samt nogle jeg har spørgsmål til. (Alberte)
Punkt til næste møde: Diskussion af gaver

5. Godkendelse af Psykologi revyens vedtægter (B) [18.00]
Motivation: Revyen har revideret deres vedtægter, så vi skal se om vi kan godkende dem.
(Alberte)
Tages på Slack - Alberte sender vedtægter

Mad 18.15
6. Udlån af soundbox [18.45]
Motivation: Hvordan skal vi håndtere udlån af vores soundboxe? Hvor lang tid i forvejen skal vi
have besked? Og hvem må låne den? (Cecilie)
Tages på Slack

7. Mail håndtering (ODB) [19.00]
-

Ingen mails.

8. Puljeansøgninger (ODB) [19.10]
-

Medicinerrådet (de har allerede fået godkendt i foråret 2019, men vil nu rykke
arrangementet til foråret 2020)
Indstilling 1: Grundet nyt regnskabsår skal der genansøges om puljen.
Indstilling 2: De har fortsat de afsatte midler
Indstilling 1 er vedtaget. Jonas svarer per mail.

9. Lukket punkt (ODB) [19.20]
Motivator: Gustav og Christian

10. Lukket punkt (ODB) [19.40]
Motivator: Gustav og Christian

11. Lukket punkt (ODB) [20.00]
Motivator: Gustav

12. Lukket punkt (ODB) [20.20]
Motivator: Gustav

13. Handlingsplan for vold til arrangementer (ODB) [20.40]
Motivator: Gustav
Hvordan skal caféerne handle i tilfælde af vold og ubehagelige gæster. Kan de tilkalde G4S?
Skal de melde noget tilbage til os, eller noget helt 3.
Grundet ny bestyrelse skal handlingsplanen gennemlæses.
Indstilling: der arbejdes videre på handlingsplanen.
Indstilling vedtaget.

14. Lukket punkt (ODB) [21.00]
Motivator: Gustav

15. Aalbar vil gerne have eget lokale (en lille del af kantinen) Kan vi hjælpe? (D) [21.20]
motivator: Gustav
Emily har forsøgt mange gange at sørge for at Aalbar må bygge en bar i en lille del af kantinen i
Barbaren stil, dette er blevet afvist mange gange. Det er vildt frustrerende for Aalbar, da det
slider betydeligt og unødvendigt på deres udstyr (særligt fadølsanlæg og højttalere), derudover
er det også en belastning for de frivillige der fredag efter fredag skal slæbe udstyr frem og
tilbage. Dette vil blive afhjulpet af at der i bedste barbaren og basis stil, kan køres et gitter op og
derfra sælges kolde drikkevarer.
Jacob tager kontakt til Aalbar. Kontakter forskellige råd og nævn, som kan have indflydelse på
lokalitet. Fremadrettet arbejde med studiemiljø og AAU for at undersøge muligheder.

16. Brug af SoMe (ODB)[21.40]
Motivator: Jacob
Vores SoMe kunne diversificeres bedre. På Facebook har været meget info om hvilke events vi
laver, men der er næsten aldrig opfølgning når det har været en succes. Instagram står meget
stille. Derudover er der tvivl om hvor meget og hvordan studenterpolitik skal komme til udtryk på
vores SoMe. Der har været forslag om at studenterpolitik udelukkende skulle kommunikeres på
Facebook siden ”Studenterforum”. Hvis vi fortsat skal kunne kalde os en studenterpolitisk
forening kan vi ikke fortsætte med kun at bruge Facebook hovedsiden til valg når det kommer til
studenterpolitik.
Udfordringerne på SoMe er som følgende. Manglende opslag om:
●
●

succesfulde aktiviteter som fx events.
S’ets arbejde med studenterpolitik.

Indstilling:
Bestyrelsen skal nå til enighed om hvad SoMe skal indeholde og hvordan det bedst eksekveres.

Eventuelt
Note: Line forlod mødet ved dette punkt
- Forretningsorden bliver diskuteret
- Den er ikke blevet fulgt tilstrækkeligt
- Vi skal være mere klare på, hvornår vi holder møder

Til næste gang (O)
-

Jonas Christensen
- Fikse flere mails til de frivillige
Gustav
- Juleferie
Jacob
- Juleferie

-

- Fortsætte arbejde med inddragelse af studerende
Alberte
- Kigge videre på retningslinjer

Mødeevaluering
Godkendelse af referatet
Referatet er godkendt

