
 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 12. Maj, 2020 klokken -16.30-, Online møde, vha. Zoom - grundet lockdown 

(COVID-19). 

 
Ordinære medlemmer: 

Cecilie Pallisgaard Jensen, Formand **  

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 

Alberte Brix Lyng, Ansvarlig for lokale studieforeninger  

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. Godkendelse af jobopslag til valgansvarlig og valgassistent (ODB) [17:00] 

Eventuelt 

Til næste gang (O) 

Mødeevaluering 

Godkendelse af referatet 

   



 

Dagsorden 
 

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

○ Ordstyrer: Christian 
○ Referent: Jonas 

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt 

 

2. Nyt fra (O) [16.35]  
 
Jonas 

- Møde med SoFiA og HiF om aflysning af banko 
Christian Juel Nicolajsen 

- Afholdt møde med kritiske revisorer 
- Afholdt møde med sekretariatsleder - Lena 
- Afholdt møde i forbindelse med stillingsopslag 
- Deltaget i Studenterforum 
- Haft møde med frustrerede studerende angående digital eksamen, med at de ikke må 

sidde sammen de studerende der har arbejdet sammen,det er faktisk løst nu. 
Jacob  

- Afholdt møde med studieforening i KBH 
- Kontakt med indvalgte 
- Arbejde med klarhed omkring brug af AUB og digital eksamen.  
- Deltaget i Studenterforum  

 
Lene Werner 

- Mailhåndtering 
- Akademisk rådsarbejde 

3. Mail håndtering (ODB) [16:45] 
- DSE Messe 2020 

- Denne bliver taget på slack  
- Deadline for behandling: næste møde 

- Studerende Forældre 
- Jacob kigger på det 



 

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

5. Godkendelse af jobopslag til valgkoordinator og 
valgassistent (ODB) [17:00] 
Motivator: Jacob og Christian 

 

Motivation: For at sørge for at vi får ansat en valgkoordinator og en valgassistent, i god tid, 

så de har mulighed for at blive sat godt ind i jobbet, vil vi gerne gennemarbejde de udkast 

der er lavet, så disse kan blive slået op på jobbanken hurtigst muligt. Udkastene er 

tilgængelige på slack.  

  

Indstilling: Efter diskussion og evt. rettelser i jobopslagene godkender bestyrelsen dem til 

publicering. 

  

Indstillingen godkendt 

 
 
 

Eventuelt  
- Kort opsamling på online medlemsmøde? 

Til næste gang (O) 
● Christian Juel Nicolajsen 

○ Lave punkt fra kritisk revisor møde 
○ Skrive Projekt 

● Lene Werner 
○ Svare på mails 
○ Arrangement med Magistrene 
○ Arbejde på projekt 

● Jonas 
○ Svare på mails 
○ Kigge på Erhvervsgruppens hjemmeside 

● Jacob  
○ Svare på mails  
○ Følge udviklingen af digital eksamen  



 
○ Følge op på aktiviteter fra Studenterforum  
○ Færdiggøre semesterprojekt.  

Mødeevaluering 
Godt, hurtigt møde 
 
 

Godkendelse af referatet 
 
Godkendt 
 
 
 


