
 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 7. April, 2020 klokken -16.30-, Online møde, vha. Zoom - 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 

Gustav Osnes Gottlieb, Ansvarlig for eksterne samarbejder (x) 

Alberte Brix Lyng, Ansvarlig for lokale studieforeninger (x) 

Line Thybo, Eventansvarling 

Deltagere markeret med (X) 

 

1. Formelt (B) [16.30] 

2. Nyt fra (O) [16.35] 

3. Mail håndtering (ODB) [16:45] 

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55] 

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: Lene Werner 

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt 

 

2. Nyt fra (O) [16.35]  

● Cecilie Pallisgaard Jensen  
○ Afholdt møde med AAU’s gruppe der står for tutorer.  
○ Holdt møde med Lena. 

● Alberte Brix Lyng 
○ Intet nyt 

● Lene Werner 
○ Hjulpet med Undersøgelse af studerendes oplevelse af nedlukning 

(spørgeskemaet) 
● Gustav 

○ SSFU 
● Jacob  

○ Coronarelaterede møder  
○ Arbejde med Undersøgelse af studerendes oplevelse af nedlukning 
○ Studenterforum 

● Christian Juel Nicolajsen 
○ Talt med sekretariatet angående zoom (og købt det) 
○ Har afholdt møde angående SSF 
○ Begyndt at udarbejde dokumenter angående overlevering (kasserer) 
○ Arbejdet med data fra spørgeskema undersøgelse 
○ Deltaget i Studenterpanel møde på SAMF 
○ Deltaget i Studenterforum virtuelt 

 

3. Mail håndtering (ODB) [16:45] 
- Sofia banko event 

- Vi støtter banko-eventet med 2000 kr, Gustav svarer dem.  



 
- Vedtægter for EDB-drift 

- Ændringerne er genkendt, Cecilie svarer EDB-drift. 

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55] 
- Ingen nye ansøgninger siden sidste møde 

Eventuelt  
- Bekymringer i forhold til SSF 2020 

- Planlægning fortsættes ud fra de forhold vi kender nu.  
- Der er ønske om et punkt omkring studiestarten 2020 og AAU’s tiltag i forhold til tutorer 

på næste møde 

Til næste gang (O) 
- Cecilie Pallisgaard Jensen 

- Møde i følgegruppen for tutorindsats 
- Møde med IDA 

- Jacob  
- Coronarelateret arbejde  
- Mail  
- Opfølgning på indvalgtes arbejde 

- Alberte Brix Lyng 
- Lave opslag med årets frivillig og hall of fame 
- SSFU 

- Gustav Osnes Gottlieb  
- SSFU 

- Lene Werner 
- Akademisk råds arbejde  
- Eksamner 

- Christian Juel Nicolajsen 
- Akademisk råds netværket  
- Akademisk råds møde 
- SSFU 
- Få lavet en form for booking på Zoom, måske noget ala 407 excel arket 

Mødeevaluering 
Zoom virker umiddelbart bedre end Google Meet.  
Der opfordres til, at møderne opretholdes.  
 



 

Godkendelse af referatet 
Referatet er godkendt. 
 


