Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 23. juni, 2020 klokken -16.30-, Online møde, vha. Zoom - grundet lockdown
(COVID-19).

Ordinære medlemmer:
Cecilie Pallisgaard Jensen, Formand ** (X)(Forlod mødet efter punkt 3)
Jacob Blasius, Studenterpolitisk ordfører (X)
Christian Juel, Kasserer (X)(deltog fra 16.50)
Lene Werner, Organisatorisk Næstformand
Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig (X)
Gustav Osnes Gottlieb, Ansvarlig for eksterne samarbejder (X)
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. Studiestarten 2020 (OD)[16:45]
4. Mail håndtering (ODB) [17:05]
5. Puljeansøgninger (ODB) [17:15]
Eventuelt
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

Dagsorden
1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Alberte
Referent: Jonas

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16.35]
Jonas Ingerslev Christensen
-

Har snakket med Nordkraft om aftale

-

Svaret på mails

Gustav Osnes Gottlieb
-

Holdt møde med Studenterbolaget

Cecilie Pallisgaard Jensen
-

Haft møder omkring studiestart

-

Har arbejdet på tutortrøjer

-

Har holdt oplæg til tutorkoordinatorseminar

-

Haft møde med IDA

-

Haft møde med Djøf

-

Har haft møde med Lene omkring studiestart og hvilke opgaver det indebærer.

Alberte Brix Lyng
-

Har svaret på spørgsmål om lokale 407

Christian Juel Nicolajsen
-

Møde med IDA

3. Studiestarten 2020 (OD) [16:45]
Motivator: Cecilie Pallisgaard Jensen
Motivation: En fortælling om hvad der er sket, hvad der sker, og hvad der kommer til at ske i
forhold til studiestarten. Vi tager udgangspunkt i dokumentet “MAIN: studiestart 2020” der ligger
i vores drivemappe.

4. Mail håndtering (ODB) [17:05]
-

5. Puljeansøgninger (ODB) [17:15]
Afslutningsfest for sociologi 10. semester
- Indstilling: Puljeansøgningen til dette event bliver ikke godkendt
- Indstilling vedtaget

Eventuelt
- Alternativ sommerfest/studiestartsfest
Gustav laver en punkt om det til næste møde.
- Generalforsamling
Christian skriver til sekretærene med datoerne den 19/08 og 20/08

Til næste gang (O)
Jonas Ingerslev Christensen
- Møde med erhvervsgruppen om deres hjemmeside
- Møde med EDB-drift
Gustav Osnes Gottlieb
- Tutorfordele opstart
- Skriv samarbejdsaftale med Jonas
- Forsøg at redde fri fadøl igen
Alberte Brix Lyng
- Finde ud af hvornår lokale 407 kan åbne op igen og få meldt ud til grupper.
Christian Juel Nicolajsen
- Angående den økonomiske plan og forventninger til efteråret.

Mødeevaluering
Effektivt møde, vi håber på at kunne mødes på uni snart.

Godkendelse af referatet
Referatet er godkendt

