Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 29. 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
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. Opdatering på møde med rektor(O) [17:00]
6. Lukket punkt [17:15]
7. Online Medlemsmøde (ODB) [17:45]
Eventuelt
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

Dagsorden
1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer:
Referent:

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16.35]
Jacob
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kontakt med en række studienævnsformænd om hvordan vi kan få flere studerende
engageret i studienævn på deres kandidat.
Kontakt med DSF om nedlukningen på AAU og nationalt.
Møde med AAU om ECIU
Møde med studenterrepræsentant (m.fl.) fra bestyrelsen i ECIU.
Rektoratsmøde
Arbejde med digitalt PBL
Sparring med indvalgte ift. undervisning og eksamener under nedlukning.
Planlagt møde med studenterforening i KBH
Inviteret S’ets indvalgte til DSF sommerseminar
Kontakt med studieservice og AUB om nedlukningstiltag
Revideret jobannonce til valgansvarlig og valgsassistent
Planlagt Studenterforum Maj

Cecilie Pallisgaard
●
●
●
●
●
●
●
●

Møde i følgegruppen for tutorseminar
Jobsamtaler med ansøgere til jobbet som Erhvervskonsulent
Møde med S’et Esbjerg
Spurgt S’et Esbjerg om de har lyst til et møde med Jacob og jeg
Møde om studiestart
Møde med Rektoratet
Møde om studiestart med Lena og ansatte fra AAU
Arbejdet på et skriftligt udkast omkring vores ideer til en alternativ studiestart, som
senere skal sendes til rektoratet.

Lene Werner
●
●

Arrangement med magistrene
Skabelon til frivillig mails

Christian Juel Nicolajsen
●
●

●

Revideret jobannonce til valgkoordinator og valgsassistent (Sammen med Jacob)
Deltaget i universitets bestyrelsesmøde
○ Herunder periode opfølgning og opfølgning på AAU’s økonomi
○ Corona
■ Uni. forventer først at åbne til nyt semester, og man har forberedt sig
herpå, ved at træffe beslutninger såsom digitale eksamener
○ Lidt om optaget af studerende på STEM uddannelser
SSFU

Alberte Brix Lyng
● SSFU
● Planlægningsmøde med HIF og SoFiA om banko online event

3. Mail håndtering (ODB) [16:45]
-

Mail fra LOL (Christian har videresendt)
- Mailen håndteres, når vi ved mere om DUF-pulje.

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55]
-

Sociologi afslutningsfest
-

-

Der følges op på, om arrangementet stadig afholdes, Christian skriver til dem.

Mentorordning psykologi
-

Der støttes med 50 kr. pr deltager (16*50=800 kr.), Cecilie svarer dem, og
forhører sig om, hvorvidt arrangementet stadig er relevant.

-

AAU Universitetsroning aalborg
-

Ansøgningen afvises, Christian svarer dem.

5. Opdatering på møde med rektor(O) [17:00]
Motivator: Cecilie Pallisgaard Jensen

6. Afholdelse af studiestartsfesten [17:15]
Motivator: Bestyrelsen
Motivation: En afholdelse af en fest for 5000 mennesker virker urealistisk under
omstændighederne og det ønskes derfor diskuteret, hvordan studiestartsfesten kan afholdes.
Indstilling: Studiestartsfesten i september aflyses og mulighederne undersøges for at den i
stedet afholdes i februar.
Indstillingen er vedtaget.

7. Online Medlemsmøde (ODB) [17:45]
Motivator: Cecilie Pallisgaard Jensen
Motivation: Jeg synes vi skal overveje muligheden for at afholde et online medlemsmøde, for at
sikre at vi har en person i bestyrelsen til at varetage opgaverne i forhold til studiestarten.
Indstilling: Vi afventer med afholdelse indtil vi ved mere om, hvorvidt der er nogen der vil stille
op. Punktet tages op på næste møde.
Indstillingen er vedtaget, Cecilie skriver et opslag på frivilligsiden omkring interesserede.

Eventuelt
-

Deling af Agenda på hovedsiden facebook
- Cecilie skriver til kommunikation omkring deling.

Til næste gang (O)
Jacob
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Afholde møde med studenterforening i KBH
Evt. afholde møde med S’et Esbjerg
Fortsætte opgaver relateret til nedlukningen
Deltage i DSF nationalt zoom møde om nedlukningstiltag
Afholde Studenterforum Maj
Fortsætte arbejde med forbedret kontakt til indvalgte.
Christian Juel Nicolajsen
Aftale og afholde møde med Lena, angående COVID19 nødpulje fra DUF.
Deltage i DSF nationalt zoom møde om nedlukningstiltag

Alberte Brix Lyng
● Videre planlægning af S’et/HiF/SoFiA banko event
Lene Werner
● Arrangement med Magistrene
Cecilie Pallisgaard Jensen
● Mere studiestart
● Mere arbejde med tutorseminar
● Arbejde med Djøf
● Skrive en hilsen til rushåndbogen

Mødeevaluering
Godt møde med god respekt for debatten.

Godkendelse af referatet
Referatet er godkendt.

