Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 3. September, 2020 klokken -16.30-, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Cecilie Pallisgaard Jensen, Aftrædende Formand ** (X)
Mick Scholtka, Tiltrædende Formand (X)
Jacob Blasius, Studenterpolitisk ordfører (X)
Christian Juel, Kasserer (X)
Lene Werner, Aftrædende Organisatorisk Næstformand (X)
Linea Winkler, Tiltrædende Organisatorisk Næstformand (X)
Jonas Ingerslev, Menig
Alberte Brix Lyng, Menig (X)
Signe Hammershøj, Menig (X)
Kerstin Zieger, Menig (X)
Gustav Osnes, Menig
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. Forretningsorden (D) [17:10]
6. Kommunikationsworkshop for bestyrelsen og frivillige (DB) [17:40]
Pause [18:00]
7. Indledende snak om fordeling af menig-poster (D) [18:30]
8. Hvor er Studentersamfundet om et år? (D) [18:50]
9. Udlån af Soundboks (DB) [19:20]
Eventuelt
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

Dagsorden
1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Cecilie
Referent: Kerstin

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16.35]
Mick Scholtka
- Har fået overlevering af Cecilie
Christian Juel Nicolajsen
- Afholdt GF
- Afholdt kritisk revisor møde
- Møde i studiemiljørådet, bla. diskussion af nulalkoholpolitik
- Forsøgt at få afklaring om nulalkoholpolitik ved uni. → Møde fredag
- Deltaget i at afholde studiestarten
- Deltaget i Møde med Kristoffer Storm, forklares nærmere ud fra Gustavs mail
- Afholdt jobsamtaler
Cecilie Pallisgaard Jensen
- Afholdt GF
- Afholdt Studiestart.
- Overleveret til Mick
Lene Werner
- Studiestart
- Rusoplæg
Alberte Brix Lyng
- Intet nyt
Jacob Blasius
- Afholdt GF
- Rusoplæg
- Studiestart

- Mediekontakt: ANR, AalborgNU
- Undersøgelse af studerendes oplevelse af digital læring.
- Jobsamtale - Valg -> Har fundet folkene til stillingerne.
- Møde om studiemilijø på AUB og K3
- Arbejde med sag om alkoholpolitik -> møde fredag
Linea Winkler
- Deltaget i at afholde studiestarten
Signe Poulsen
- Deltaget i at afholde studiestarten
Kerstin Zieger
- Deltaget i at afholde studiestart

3. Mail håndtering (ODB) [16: 45]
-

Forespørgsel til bestyrelsen, forespørgsel på to mikrofoner 1000kr
- Beslutning: Der anskaffes mikrofoner til udlån for dette formål
- DE-klubben spørges først ellers købes mikrofoner, Cecilie skriver til
DE-klubben. Cecilie besvarer mailen og Alberte står for indkøb af
mikrofoner.
- Der opfordres til, at Studentersamfundet nævnes i selve optagelsen

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55]
-

Development and International Relations/European Studies Tutorteam
-

Beslutning: Development and International Relations/European Studies
Tutorteam støttes med 3500kr, Alberte svarer på mailen.

5. Forretningsorden (D) [17:10]
Motivator: Cecilie Pallisgaard
Motivation: Vi skal begynde og snakke om hvordan møder skal afholdes, hvordan de skal
indkaldes, og hvordan i vil have det hele skal foregå det kommende bestyrelsesår.
- Møder afholdes fremover på torsdage i ulige uger og næste møde afholdes torsdag d.
10/9 2020

Tilføjelse link til den nuværende gældende forretningsorden:
https://docs.google.com/document/d/1XjOC8Dr37hCpY4LJqEoRl38SyXuzuVzOoVi5Rq3mcFo/e
dit

6. Kommunikationsworkshop for bestyrelsen og frivillige
(DB) [17:40]
Motivator: Linea Winkler
Motivation: I forbindelse med debat forslaget der var til GF, blev det besluttet at der skal
afholdes en kommunikationsworkshop.
- Indstilling: Linea står som tovholder, og vil undersøge mulighederne for en
kommunikationsworkshop, og vil på baggrund heraf præsentere forslag til et koncept til
bestyrelsen. Deadline for indsendelse af koncept, til Mick, er d. 21/9.

Pause [18:00]
7. Indledende snak om fordeling af menig-poster (D) [18:30]
Motivator: Cecilie Pallisgaard
Motivation: Der er 5 der er valgt til menig poster, og jeg synes vi skal begynde og snakke om
hvilke poster de gerne vil have det kommende bestyrelsesår.

8. Hvor er Studentersamfundet om et år? (D) [18:50]
Motivator: Jacob Blasius
Motivation: Hvad er de forskelliges forventninger af det kommende bestyrelsesår.

9. Udlån af Soundboks (DB) [19:20]
Motivator: Cecilie Pallisgaard Jensen
Motivation: Vil vi udlåne soundboks til arrangementer taget både retningslinjerne og corona i
betragtning. Vi vil jo helst ikke associeres med folk der holder alkohol arrangementer, og
hvordan kan vi sikre hvis vi låner den ud at der ikke bliver indtaget alkohol? Skal vi være
politibetjente? Hvordan skal Pigerne håndtere henvendelser?
- Beslutning: Til udlån af inventar udformes et dokument hvorpå, der skal underskrives af
ansvarlig i studentersamfundet samt lejer. Dokumentet skal som minimum indeholde: At

-

retningslinjer fra AAU og myndighederne skal overholdes, udlånsperioden, samt at det
udlånte inventar erstattes ved skade.
Christian og Jacob tager ansvaret for at udarbejde dokumentet

Eventuelt
-

-

Fest i Februar
- Penge af AAU til tutorer
- Beslutning: De penge, som AAU giver til tutorer, øremærkes tutorerne
2020. Der opfordres til, at penge bruges på at tutorer fra 2020 kan komme
gratis med til studiestartsfesten 2021
- Det besluttes, at den store fest i februar aflyses og reservationen af
gigantium frafaldes.
S’et kommunikation
- Beslutning: Jacob har adgang til Facebook og Cecilie har adgang til Instagram.
Rusoplæg
- Beslutning: Der opfordres til at alle kigger ind i skemaet og tjekker, hvilke dage
de har mulighed for at holde oplæg samt at tage kontakt til andre, der kunne
have muligheden.

Til næste gang (O)
-

-

-

-

Christian Juel Nicolajsen
- Afholde møde med AAU/uddannelsesjura angående alkoholpolitik
- Udarbejdelse af dokument til udlån
- Rusoplæg
Bestyrelsen
- Næste gang skal der tages fælles billede
- Yderligere beslutninger tages mht. Kommunikationsudvalg og -ansvarlig
Jacob Blasius
- Studenteforum
- Fortsætte arbejde med undersøgelse af studerendes oplevelse af digital læring
- Møde om alkoholpolitik
- Kontakt med indvalgte
- Møde i DSF’s bestyrelse.
- Planlægge retoraktetsmøde
Linea Winkler
- Forhører sig hos DSF mv. Ift. kommunikationsworkshop
Alberte Brix Lyng

-

-

-

-

-

Skriver mail til Development and International Relations/European Studies
Tutorteam om ansøgning
- Undersøge hvor der skal købes mikrofoner, hvis der skal det.
Cecilie Pallisgaard Jensen
- Evaluering af studiestartsdagen
- Det sidste overlevering til Mick
Lene Werner
- Evaluering af studiestarten
- Overlevering
- Rusoplæg
Mick Scholtka
- Møde med DSF
- Snakke med Jacob om punkter til rektoratsmøde
- Modtage det sidste overlevering fra Cecilie
Kerstin Zieger
- Smide følere ud for et eventudvalg

Mødeevaluering
Fint møde, vigtige punkter på dagsordenen, men et langt møde.
Opmærksomhed på motivationer, så det er nemmere at forberede sig til og skarphed i debatten.

Godkendelse af referatet
Godkendt.

