Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 24. September, 2020 klokken -16.30-, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Mick Scholtka, Formand ** (X)
Jacob Blasius, Studenterpolitisk ordfører (X)
Christian Juel, Kasserer (X)
Linea Winkler, Organisatorisk Næstformand (X)
Jonas Ingerslev, Menig
Alberte Brix Lyng, Menig (Gået 20:50)(X)
Signe Hammershøj, Menig(X)
Kerstin Zieger, Menig(X)
Gustav Gottlieb, Menig(X)

Observatør:
Emilie Almstrup (X)
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]
Pause [17:05]
5. Oplæg om Studentersamfundets økonomi (O) [17:10]
Pause [17:45]
6. Økonomiske tiltag (ODB) [18:00]
Aftensmad [18:30]
7. Studieforeninger/barer der ikke er en del af S’et? (DB) [19:00]
8. Kommunikationsworkshoppen (ODB) [19:20]
Pause [20:00]
10. Forretningsorden (ODB) [20:15]
Eventuelt

Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

Dagsorden
1. Formelt (B) [16.30]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Mick
Referent:Signe

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16.35]
Mick Scholtka
- Afholdt rektoratsmøde
- Blev interviewet for en artikel i Ingeniøren
- Deltog i pressemøde ved Aalborg Kommune
- Planlagt møde med Borgmesteren for Aalborg Kommune
- Afholdt arbejdsdag for Bestyrelsen
- Deltog i DSF National Zoom møde
- Deltog i grundstennedlæggelse af AAU Science & Innovation HUB
- Afholdt møde med Erhvervsgruppen
- Hvervede potentielt nyt bestyrelsesmedlem
- Afsendte hilsen fra den nye bestyrelse
- Afsendte information om AAU Alkoholpolitik
- Er begyndt på planlægning af “Tour de grupper”
Jacob Blasius
- Afholdt rektoratsmøde
- Deltaget i planlægning af første valgudvalgsmøde
- Deltaget i valgudvalgsmøde
- Planlagt valgaktiviteter
- Afholdt møde med tidligere valgkoordinator
- Kontakt med s’et indvalgte 2019.
- Kontakt med prorektor om udviklingen af nedlukning

- Planlagt møde med Borgmesteren for Aalborg Kommune
- Kontkat med kommunen om cykelforhold
- Deltog i DSF National Zoom møde
- Er begyndt på planlægning af “Tour de grupper”
- SoMe aktivitet
- Møde med LGBTQ+ og DGSB
- DSF bestyrelsesmøde
- Arbejdet på undersøgelse af studeredes oplevelse af digital læring
- Deltaget i arbejdsdag
- Deltaget i spørgerstime om valg
- Rusoplæg
Christian Juel
- Deltaget i planlægning af første valgudvalgsmøde
- Deltaget i valgudvalgsmøde
- Afholdt/deltaget dagsordensmøde for arbejdsdagen
- Deltaget i møde angående erhvervsgruppen
- Deltaget i møde sammen med Gustav og ekstern part angående samarbejde
- Kontakt med kommunen om cykelforhold
- Deltog i DSF National Zoom møde
- Skrevet informations mail angående AAU’s alkoholpolitik
Linea Winkler
- Holdt møde med Aja DSF
- Holdt møde med Ulrich Consult
Jonas Ingerslev
- Oprettet nye mails
- Forberedt til EDB-driftsmøde
Alberte Brix Lyng
- Holdt møde med Mediaology Social Club
- Lavet opgaver fra arbejdsdag
- Været til medicinerrådets generalforsamling
Signe Hammershøj
- Deltaget i arbejdsdag
- Lavet første opslag på facebook siden (juhuuu)
Kerstin Zieger
- Nu funktionsdygtigt eventudvalg (5 personer)
- Deltaget i arbejdsdag
- Holdt rusoplæg
Gustav Gottlieb
- Deltaget i møde sammen med Christian og ekstern part angående
samarbejde

3. Mail håndtering (ODB) [16: 45]
-

Mail fra Dianna angående WordPress funktionen

-

-

Mick håndterer mailen - noget vi godt vil have, men ikke nødvendigvis får
brugt meget.
Mail fra AAU-Kommunikation angående videoer om Corona-samvær (Lena)
- Alberte sender mailen videre til de lokale studieforeninger
Mail angående booking af lokaler
- Jacob håndterer

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55]
-

-

-

Ansøgning fra IGLO angående et fagligt arrangement
- Indstilling: Det fulde beløb bevilges
- Godkendt - Alberte skriver en mail
Ansøgning fra Connect Intl. angående T-shirts
- Indstilling: Det fulde beløb bevilges
- Godkendt - Alberte skriver en mail
Ansøgning fra Development and International Relations/European Studies
- Alberte skriver til dem

Pause [17:05]
5. Oplæg om Studentersamfundets økonomi (O) [17:10]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Motivation: Kassereren giver en status på Studentersamfundets økonomi.
Forberedelse: I må gerne overveje, om I har spørgsmål til Studentersamfundets økonomi
og/eller andre økonomisk relaterede spørgsmål. Såfremt det er muligt send dem gerne på
forhånd til Christian.

Pause [17:45]
6. Økonomiske tiltag (ODB) [18:00]
Motivator: Mick Scholtka og Christian Juel Nicolajsen
Motivation: I forlængelse af Kassererens oplæg vil Formanden og Kassereren præsentere
flere økonomiske tiltag. Herunder vil vi præsentere muligheder i Erhvervsgruppen, såsom
nyhedsbrev og Facebookreklamer.
Derudover skal bestyrelsen have fundet en Erhvervsgruppeansvarlig, som varetager den
primære kontakt til og udvikler på Erhvervsgruppen.

Indstillinger: De følgende indstillinger vil blive stemt om uafhængig af hinanden.
Indstilling 1: Studentersamfundet vil fremover reklamere for parter, som har indgået en
aftale med Erhvervsgruppen, på Studentersamfundets medieplatforme, herunder Facebook
hovedsiden.
1.1 Studentersamfundet vil fremover have mulighed for at lave sponsoreret indhold på
Studentersamfundets medieplatforme, herunder Facebook hovedsiden. Beslutningen er
gældende i dette bestyrelsesår 2020/2021.
- Godkendt
1.2 Bestyrelsen præsenterer dette for den næste ordinære generalforsamling som et debat
forslag.
- Godkendt
1.3 Bestyrelsen ønsker ikke at hovedsiden bliver overbebyrdet med sponsoreret indhold og
ønsker ikke at det skal overskygge de andre ting vi som organisation laver. Derfor skal der
være en løbende dialog mellem den kommunikationsansvarlige, erhvervschefen i
erhvervsgruppen, samt den ansvarlige for erhvervsgruppen. Bestyrelsen forestiller sig
umiddelbart ikke at andelen af sponsoreret indhold skal overstige mere end maks 1 opslag
om ugen.
- Godkendt
Indstilling 2: Kassereren vil i dette bestyrelsesår overtage rollen som
Erhvervsgruppeansvarlig.
- Godkendt

Aftensmad [18:30]
7. Studieforeninger/barer der ikke er en del af S’et? (D)
[19:00]
Motivator: Linea Winkler
Motivation: Næstformanden stiller spørgsmålet: Hvordan forholder vi i bestyrelsen os til de
grupper der ikke er en del af S’et ift. arrangementer såsom kommunikationsworkshoppen?
Skal vi være inkluderende som vel er en af vores kerneværdier, eller skal vi også holde
noget hver for sig, når det er internt?

8. Kommunikationsworkshoppen (ODB) [19:20]
Motivator: Linea Winkler
Bilag 1:
https://drive.google.com/file/d/1ka7291cwKoOGI6EnohX4b-1dGJr3Gyr0/view?usp=sharing
Bilag 2:
https://drive.google.com/file/d/1JS7mYfDLls0-AwiPl9KTpXYFO79v2MPl/view?usp=sharing
Bilag 3:
https://drive.google.com/file/d/1MTE1roAB1a0Pzk4r4CpQdSG54zdy4NMj/view?usp=sharing
Motivation: Kommunikationsworkshoppen holdes fredag d. 30. Oktober, hertil er 3 forslag
for udførelse vedlagt som bilag. Næstformanden vil uddybe de forskellige forslag med
perspektiver.
Forberedelse: Det er meget sent at hyre stand-up. Derfor må bestyrelsen gerne tænke
over, om vi skal hyre en mindre lokal komiker.
Beslutning: Aja fra DSF (bilag 2) er valgt til at komme til kommunikationsworkshop. Det
bliver uden stand-up. Linea, Gustav og Alberte går videre med planlægning ift. mad.

Pause [20:00]
10. Forretningsorden (ODB) [20:15]
Motivator: Mick Scholtka
Motivation: Bestyrelsen skal godkende sin nye forretningsorden. Inden det, skal vi have
afsluttet drøftelsen af de sidste kommentarer i den gamle forretningsorden.
Forberedelse: Læs ændringerne i den gamle forretningsorden ved referatet af arbejdsdagen
(https://drive.google.com/file/d/1jgMz6kgFw_NqHPSl1iDhpFIQaOpIiUZH/view?usp=sharing)
, læs kommentarer i den gamle forretningsorden
(https://docs.google.com/document/d/1XjOC8Dr37hCpY4LJqEoRl38SyXuzuVzOoVi5Rq3mcF
o/edit), og læs det første udkast til den nye forretningsorden
(https://docs.google.com/document/d/1sFny1XwgQ-V31dwq_wWB3xeYwDhN7m_4WrGDRL
Ne2Ko/edit?usp=sharing).
Indstilling: Efter de sidste drøftelser og ændringer af forretningsorden godkender
bestyrelsen denne.

Eventuelt
-

Videresendelsen af samarbejdsaftaler

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Mick Scholtka
- Afholde borgmestermøde
Jacob Blasius
- Fortsætte arbejde med valg
- Fortsætte arbejde med undersøgelse af studerende oplevelse af digital læring.
Christian Juel
- Afholde møde med Erhvervsgruppen
- Mediaology Social Club
- Afholde indledende møde om budgetplanlægning
Linea Winkler
- Kontakter Aja
- Invitationer til kommunikationsworkshop
- Aftale forplejning til kommunikationsworkshop
Jonas Ingerslev
- Afholde møde med EDB-drift
Alberte Brix Lyng
- Aftale forplejning til kommunikationsworkshop
Signe Hammershøj
- Holde møde med tidligere kommunikationsudvalg
- Arrangere orienteringsaften for interesserede i kommunikationsudvalg
Kerstin Zieger
- Holde møde med eventudvalget d. 26/9
Gustav Gottlieb
- Nyt møde med Carlsberg og maximum
- Aftale forplejning til kommunikationsworkshop

Mødeevaluering
Godkendelse af referatet
Godkendt

