Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 24. Marts, 2020 klokken -16.30-, Online møde, vha. Hangouts - grundet lockdown
(COVID-19).

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

Observatører:
Christoffer Holgaard, Hovedansvarlig til Studiestartsfesten

1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O) [16.35]
3. Lukket punkt (ODB) [16.50]
4. Generalforsamling (ODB) [17.20]
5. Spørgeskema (O) [17.40]
6. Mail håndtering (ODB) [18:00]
7. Puljeansøgninger (ODB) [18:10]
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 Ingerslev Christensen

Godkendelse af dagsorden

○

2. Nyt fra (O) [16.35]
●
●

●

●

●

●

●

Jonas Ingerlsev Christensen
○ Svaret på mails
○ Holdt hjemmesiden sådan nogenlunde sammen
Lene Werner
○ Arbejdet med ensretning af besvarelse af frivillig mails
○ Mailhåndtering
Gustav Osnes Gottlieb
○ Lukket punkt
○ Fikset bar-situationen med Cecilie
○ SSFU opstart
Cecilie Pallisgaard Jensen
○ SSFU opstartsmøde
○ Diverse krisehåndtering
○ Møde med IDA
○ Møde med Lena
○ Fikset bar-situationen med Gustav
Alberte Brix Lyng
○ Påbegyndt planlægning af overleveringsweekend og reception
○ Skrevet tekster til årets frivillig og hall of fame
○ SSFU opstartsmøde
Jacob Blasius Thomsen
○ Mailshåndtering
○ Koordinering af indvalgte ift. at være med til at forme uddannelse under
coronanedlukning
○ Arbejder med undersøgelse af studerendes opleves af coronanedlukning
○ Deltaget i DSF’s orienterende møder om corona.
Christian Juel Nicolajsen
○ SSFU

○
○

IDA møde
Corona

3. Lukket punkt (ODB) [16.50]
Motivator: Gustav Osnes Gottlieb

4. Generalforsamling (ODB) [17.20]
Motivator: Cecilie Pallisgaard Jensen
Motivation: Spørgsmålet er, skal vi indkalde til en generalforsamling i slutningen af April? Eller
skal vi vente og se tiden an, og i den forbindelse måske gå imod vores vedtægter hvis vi først
kommer til at holde GF i maj? Hvis i vil læse mere omkring hvordan sådan en situation her kan
løses, kan i læse følgende link:
https://duf.dk/artikel/dufs-anbefalinger-til-generalforsamlinger-regnskaber-og-aktiviteter/

Indstilling 1: Der indstilles til, at Formanden får lov til at sende en mail ud til
Studentersamfundets medlemmer for at udsætte Generalforsamling til minimum en måned og
maksimalt 45 dage efter vi er tilbage på Universitetet
- Vedtaget
Indstilling 2: At vi så vidt muligt forsøger at holde vores Generalforsamling i april i henhold til
vores vedtægter
- Frafalder

5. Spørgeskema (O) [17.40]
Motivator: Cecilie Pallisgaard Jensen
Motivation: Vi udsendte i sidste uge et spørgeskema omkring undervisning og gruppearbejde i
forbindelse med Lockdown, jeg tænker at jeg vil give jer et hurtigt overblik over resultaterne, og
fortælle hvad vi vil bruge det til.

6. Mail håndtering (ODB) [18:00]
-

7. Puljeansøgninger (ODB) [18:10]
-

BEST
Denne ansøgning kan ikke behandles grundet, at den ikke overholder retningslinjerne
for puljer

Eventuelt
-

Fællesskab hver for sig. Dianna har sat et Microsoft team op, meget lignende skype. Det
kunne være en fed mulighed for at skabe et fællesskab online
- Jonas Skriver til Dianna om at lave et lignende post på hovedsiden om
fællesskab i disse Corona tider

Til næste gang (O)
-

Lene Werner
- Skabelon til håndtering af nye frivillige
- Følge op på månedens frivillige mails
- Sammendrag af spørgeskema
- Alberte Brix Lyng
- Få styr på at brede budskabet om årets frivillig og Hall of fame
- Genoptage planlægning mht. Reception og overlevering så snart der vides mere
om corona situationen.
- Jonas Ingerslev Christensen
- Holde styr på hjemmesiden
- Svare på mails
- Kontakte Dianna
- Gustav Osnes Gottleib
- Lukket punkt
- SSFU
- Opstart på tutorfordele
- Cecilie Pallisgaard Jensen
- Arbejde på Spørgeskema
- Finde ud af hvad vi gør i forhold til jobsamtaler til erhvervskonsulent
- Møde med AAU om tutorer
- Arbejde på IDA aftale
Christian Juel Nicolajsen
- Få styr på Lukket punkt.
- Afholde møde med IDA

- Besvarer puljeansøgning
- Udarbejde oversigt over spørgeskema SAMF
Jacob Blasius Thomsen
-

Arbejde med indvalgtes indflydelse på uddannelser under nedlukning, især frem mod
eksamener.
Arbejde videre med spørgeskemaundersøgelsen om folks oplevelse under nedlukning.
Deltage i DSF’s orienterende møder om corona.

Mødeevaluering
-

Opfordre til at være mere opmærksom på talerlisten, men overordnet et godt møde alt
taget i betragtning

Godkendelse af referatet
godkendt

