Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 10. September, 2020 klokken -16.30-, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Mick Scholtka, Tiltrædende Formand ** (X)
Jacob Blasius, Studenterpolitisk ordfører (X)
Christian Juel, Kasserer og Universitets bestyrelsesmedlem (X)
Linea Winkler, Tiltrædende Organisatorisk Næstformand (Gik 19.45) (X)
Jonas Ingerslev, Menig (x)
Alberte Brix Lyng, Menig (X)
Signe Hammershøj, Menig (X)
Kerstin Zieger, Menig (X)
Gustav Osnes, Menig (X)
Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O) [16.35]
3. Bestyrelsesarbejde fremadrettet (OD) [16: 45]
Pause [17:25]
4. Mail håndtering (ODB) [17:40]
5. Puljeansøgninger (ODB) [17:50]
Aftensmad [18:00]
6. Deltagere til undersøgelse af studerendes oplevelse af digital læring (ODB) [18:30]
7. Økonomi i Studentersamfundet (OD) [18:45]
8. Medlemsmøde i Studentersamfundet (ODB) [19:10]
Eventuelt [19:30]
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet
Gennemgang af IT for nye Bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden
1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Mick
Referent: Jonas

Godkendelse af dagsorden
○

Godkendt

2. Nyt fra (O) [16.35]
Mick Scholtka
- Studentersamfundet deltager i International Fair North
- Modtaget Evaluering af Studiestart fra Cecilie Pallisgaard
Jacob Blasius
- Afholdt Studenterforum
- Se referat derfra HER
- God snak om fordele /ulemper v. digital læing.
- Valgt folk til poster på og udenfor AAU: Se HER
- Arbejdet med undersøgelse af digital læring. Se dagsorden punkt 6.
- Kontakt med Signe K. fra DSF om efterårskampagne.
- Nyhedsbrev til vores indvalgte.
- Afholdt event ‘Studenterpolitik - Hvad er det?
- Positiv respons fra deltagere.
- Møde med Uddannelsesjura om alkoholpolitik
- Sammen med Lena (sek.) og Christian Juel
- Vi fik klarlagt rammerne for politiken.
- Talt om videre proces + general procesforbedring.
- Møde med institutleder på Kultur og Læring.
- Dialog om hvordan studenterrep. kommer bedre til orde i institutrådet,
og hvordan der sikres nok studiearbejdspladser med AUB i K3. Det
sidste med særlig fokus på fleksible rum.
- Set på Aalborg Kommunes budgetforslag. (Ses HER)
- Studerende nævnes ikke
- Der afsættes penge til cyklisme og fritid/kulturliv.
- 17. september behandler byrådet budgetforslaget for første gang.
- Kontakt til Region og AAU om mulighed for COVID-19 testcenter på campus.
- Forbedrelse af deltagelse i DSF bestyrelsesmøde (13/9)
- Forberedelse til rektoratsmøde m. Mick (14/9)
- SoMe aktivitet: Facebook, instagram og linkedin.
- Div. praktiske opgaver. Mails m.m.

-

Kontakt til kommunen angående at deltage i arbejdet med at gøre Aalborg til
en bedre cykelby
Christian Juel
- Kontakt til Region og AAU om mulighed for COVID-19 testcenter på campus.
- Deltaget i Studenterforum
- Kontakt til kommunen angående at deltage i arbejdet med at gøre Aalborg til
en bedre cykelby
- Møde med Uddannelsesjura om alkoholpolitik
- Se Jacob Blasius nyt fra
- Afholdt akademisk råds netværk
Linea Winkler
- Afholdt møde med Carina om S’et og DSF
- Afholdt møde med Dianna om workshop
- Aftalt møde med Aja (konsulent DSF)
- Fundet datoforslag til workshop (fredag d. 30. oktober)
Jonas Ingerslev
- Opdatering af drev og slack
- Svaret på mails om IT-fejl
- Håndteret server problemer med EDB-drift
Alberte Brix Lyng
- Har deltaget i studenterforum
Signe Hammershøj
- Intet nyt
Kerstin Zieger
- Smidt følere ud for et nyt eventudvalg
- To medlemmer
- Andre hænder og “konsulenter”
Gustav Gottlieb
- Aftalt møde med maximum (Bowl’n’fun)

3. Bestyrelsesarbejde fremadrettet (OD) [16: 45]
Motivator: Mick Scholtka
Motivation: Formanden orienterer om sine tanker ift bestyrelsesarbejde og måden hvorpå
bestyrelsesmøder bliver afholdt. Derefter ønsker formanden en forventningsafstemning
intern blandt bestyrelsesmedlemmerne på baggrund af orienteringen.

Pause [17:25]
4. Mail håndtering (ODB) [17:40]
-

-

-

Henvendelse fra Cecilie (3. Sem. kommunikation og digitale medier) om at være
med i kommunikations-gruppen.
- Signe svarer
Henvendelse om sparetips
- Sendes videre til erhvervsgruppen
- Jonas sender videre
Henvendelse omkring Medialogy Social Club (MSC)
- Alberte kontakter dem
Fællesrådet for Psykologi ang. Arrangement med øl og bowling
- Christian Juel svarer

5. Puljeansøgninger (ODB) [17:50]
Aftensmad [18:00]
6. Deltagere til undersøgelse af studerendes oplevelse af
digital læring (ODB) [18:30]
Motivator: Jacob Blasius
Motivation: Som ordfører samarbejder jeg med AAU om en undersøgelse af de studerendes
oplevelse af digital læring. AAU ansætter 6 af vores folk i en kort periode for at aflønne
arbejdet. Konkret drejer det sig om fokusgruppeinterviews, hvor spørgerammen netop er
blevet udformet. Nu skal der findes deltagere til fokusgruppeinterviewene. Der er brug for
10 grupper af 4-6 personer i løbet af september. De bydes på en sandwich. AAU hjælper
også, men jo flere vi kan finde jo bedre. Vi har brug for at komme så bredt ud i foreningen
og på universitetet som muligt, og jeg har brug for den resterende bestyrelses hjælp til det.
Tilmelding her: https://forms.gle/Ax4BYkb2MHwj14nB8
Indstilling: der indstilles til at linket deles på Facebook siden og at der sendes mail til
grupperne
Indstilling vedtaget
Jacob deler på facebook, Jonas skriver til grupper.

7. Godkendelse af referat fra generalforsamling [19:00]
Motivator: Christian Juel

Link:
https://drive.google.com/file/d/1W0Ir2B8tjngRygy0uT2L5rmANlOjgk8W/view?usp=sharing
Indstilling: Godkendelse af referatet fra hjemmesiden, og det kommer på hjemmesiden.
Vedtaget, Jonas sender det ud

8. Medlemsmøde i Studentersamfundet (ODB) [19:10]
Motivator: Christian Juel
Motivation: På baggrund af AAU-valg skal Studentersamfundet have gennemført et
medlemsmøde med udgangspunkt i at finde en kandidat til Universitetsbestyrelsen.
Derudover er det muligt at vælge flere menige bestyrelsesmedlemmer til
Studentersamfundets Bestyrelse på sådant et medlemsmøde.
- Se mail fra Michael Vedel angående Ekstraordinær Generalforsamling
Indstilling: Fastlægges dato og tovholdere
Christian Juel og Jonas Ingerslev er tovholdere
Ekstraordinær GF afholdes i uge 40 (ikke muligt den 28. eller den 30.)

Eventuelt [19:30]
-

-

Status på konstituering
- Alberte bliver ansvarlig for lokale studieforeninger og fakultetsråd
- Signe bliver kommunikationsansvarlig
- Der skal gives adgang til facebook og diverse programmer
Mailsignature
- Det bliver taget på arbejdsdagen
Opdatering af hjemmeside med foreninger: Connect, LGBTQ+, Flere?
- Alberte og Jonas arbejder på det på arbejdsdagen
Studiestartsevaluering 2020
- De vigtigste pointer tages med videre til rektoratsmødet
Bestyrelsestøj
- Flyttes til arbejdsdag
Opfølgning på:
- Lige en besked til alle, sæt en kryds i kalenderen 18/9 og 19/9, jeg overvejer
om vi skal afholde arbejdsdag og hygge på en måde de dage. I skal ikke
svare om I kan eller ej, det tager vi i morgen til mødet, men sæt et kryds i
kalenderen
- Den 18.9. cirka møde tidspunkt cirka kl. 17/18 og frem
- Den 19.9. Cirka møde tidspunkt cirka kl. 12 til 16/17
- Mick og Christian Juel er tovholder.

-

-

-

-

Senest mandag (14.9.) skal der sendes forslag til punkter på
arbejdsdagen
Opfølgning på rusoplæg, er det de udfyldt?
- Alberte finder en til MedIS/Medicin
- Christian Juel kontakter Christian Obel om de resterende
Et møde med erhvervsgruppen
- Christian taler med dem, angående hvad de gerne vil tale om
Velkomsthilsen fra den nye bestyrelse
- Behandles på slack
Bestyrelsens referater
- Der foreslås at vi sender dem ud til grupperne
- Beslutning træffes på arbejdsdagen
Cafedriftsansvarlig
- Jonas bliver det

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
- Arbejdsdag
Mick Scholtka
- Rektoratsmøde
- Planlægge arbejdsdag
Jacob Blasius
- Arbejde med undersøgelse af digital læring
- Møder med rektorart og DSF bestyrelse.
- International fair
Christian Juel
- Arbejde med ekstraordinær GF
- Planlægge arbejdsdag og deltage
Linea Winkler
- Udarbejde forslag til hvordan workshop kan afholdes
Jonas Ingerslev
- Arbejder med ekstraordinær generalforsamling
- Opdatere bestyrelsen på hjemmesiden
- Opdatere den digitale version af hall of fame
Alberte Brix Lyng
- Holde møde med MSC og Signe
- Sammensætte kommunikationsudvalg sammen med Signe
Signe Hammershøj
- Stå i bod til messe for internationale studerende på Nordkraft
- Holde møde med MSC og Alberte
- Lave kommunikationsudvalg
Kerstin Zieger

- Stå i bod til messe for internationale studerende på Nordkraft
- Videre arbejde på eventudvalg og evt. første møde
Gustav Gottlieb
- Møde med rekom
- Møde med maximum

Mødeevaluering
-

Tidsstyring skred
Folk kom ikke tilbage til tiden
Vi skal øve os i at være mere kortfattet
I løbet af mødet gik det meget mere effektivt
Ved omfattende punkter skal der være materiale i forvejen og punkt i dagsordenen i
forvejen
Fremover skal der indsendes indstillinger

Godkendelse af referatet
Godkendt

Gennemgang af IT for nye Bestyrelsesmedlemmer
Motivator: Jonas Ingerslev
Motivation: De nye bestyrelsesmedlemmer skal have en introduktion til IT-løsningerne for
bestyrelsen og generelt i Studentersamfundet.

