
 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 13. April, 2020 klokken -16.30-, Online møde, vha. Zoom - grundet lockdown 

(COVID-19). 

 
Ordinære medlemmer: 

Cecilie Pallisgaard Jensen, Formand ** (x) 

Jacob Blasius, Studenterpolitisk ordfører  

Christian Juel, Kasserer (x) 

Lene Werner, Organisatorisk Næstformand (x) 

Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig (x) 

Gustav Osnes Gottlieb, Ansvarlig for eksterne samarbejder 

Alberte Brix Lyng, Ansvarlig for lokale studieforeninger (x) 

Line Thybo, Eventansvarlig 

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] 

5. AAU’s tutorindsats(OD) [17:00] 

Eventuelt 

Til næste gang (O) 

Mødeevaluering 

Godkendelse af referatet 

   



 

Dagsorden 
 

1. Formelt (B) [16.30] 
● Valg af ordstyrer og referent 

○ Ordstyrer: Cecilie 
○ Referent: Lene 

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt 

 

2. Nyt fra (O) [16.35]  

● Jonas Christensen 
○ Vedligeholdt hjemmesiden 

● Cecilie Pallisgaard Jensen  
○ Intet nyt.  
○ Sidste gang stod der at jeg inden dette møde skulle have været til 2 møder, men 

disse er først i de kommende uge.  
● Alberte Brix Lyng 

○ Forberedt facebook opslag til årets frivillig og hall of fame (sendes til 
kommunikation efter møde) 

○ SSFU 
● Lene Werner 

○ Eksamensforberedelse 
● Christian Juel Nicolajsen 

○ SSFU 
○ Afholdt dagsorden møde til uni. Bestyrelsesmøde  

■ Få uddybninger på nedlukningen  

 

3. Mail håndtering (ODB) [16:45] 
- Banko på SAMF 

- Alberte og Jonas vil gerne være vores repræsentanter. Alberte svarer SoFIA 
- Cecilie foreslår at man kan prøve at høre Micki Cheng om han vil være 

opråber til banko (han har lavet instagram live banko her under lockdown) 



 

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55] 
-  

5. AAU’s tutorindsats(OD) [17:00] 
Motivator: Cecilie Pallisgaard Jensen 
 
Motivation: Jævnfør sidste møde tager vi en snak om hvad der sker i forhold til at AAU er i gang 
med at omtænke hvordan tutorer ansættes og får uddannelse.  
 
Spørgsmål:  

- Tutortrøjer, hvordan finder vi ud af størrelser, når vi ikke ansætter tutorene? Kan det 
være en del af det spørgeskema de skal udfylde? 

Eventuelt  
- Idé til afholdese af GF 

- Hvis vi kan få lov til at komme tilbage på uni til august: Holde GF over to dage 
(fredag og lørdag), så der er første del fredag og valg lørdag, efterfulgt af 
sommerfest om aftenen.  

- Sidste dato for nomineringer til årets frivillig + hall of fame 
- Dato findes, når vi ved mere om lockdown varigheden.  

Til næste gang (O) 
- Christian Juel Nicolajsen 

- SSFU møde  
- Finde ud af booking system af zoom 
- Uni. bestyrelsesmøde 

- Jonas Christensen 
- Banko med Sofia 

- Alberte Brix Lyng 
- SSFU 
- Skrive til SoFIA 

- Lene Werner 
- Opfølgning på frivillig mails 
- Opfølgning på arrangement med magisterne 

- Cecilie Pallisgaard Jensen 
- Møde med IDA 
- Møde i AAU’s tutorfølgegruppe 



 

Mødeevaluering 
Kort og effektivt møde. Mødeformen virker bedre og bedre, dog savner vi fysiske møder. 
 
 

Godkendelse af referatet 
Godkendt 
 
 


