
 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 22. Oktober, 2020 klokken -16.30-, Barbaren, Fibigerstræde 15. 

 
Ordinære medlemmer: 

Mick Scholtka, Formand (X) 

Jacob Blasius Thomsen, Studenterpolitisk ordfører (X) 

Christian Juel Nicolajsen, Kasserer (X)-Deltog fra punkt 5. 

Linea Winkler Ulrich, Organisatorisk Næstformand (X) 

Jonas Ingerslev Christensen, Menig (X) 

Alberte Brix Lyng, Menig (X) 

Signe Hammershøj Poulsen, Menig 

Kerstin Zieger, Menig (X) 

Gustav Osnes Gottlieb, Menig 

Emilie Gry Almstrup, Menig (X) 

Jacob Jenner Rasmussen, Menig (X) 

 

Deltagere markeret med (X) 

 

1. Formelt (B) [16.30] 

2. Nyt fra (O) [16.35] 

3. Mail håndtering (ODB) [16:50] 

4. Puljeansøgninger (OB) [17:10] 

Pause [17:30] 

5. Bestyrelsesreferater (DB) [17:40] 

6. Foreningsmøde (OD) [17:45] 

7. Medialogy Social Club - MSC (ODB) [17:50] 

Aftensmad [18:10] 

8. Kontaktmedlem i bestyrelsen (ODB) [18:40] 

9. Forretningsorden (ODB) [19:10] 

10. Budgetforventningsafstemning (ODB) [20:10] 

Eventuelt 

Til næste gang (O) 



 

Mødeevaluering 

Godkendelse af referatet 

Dagsorden 
 

Signaturforklaring: O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning 

 

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

○ Ordstyrer: Mick 
○ Referent: Jener  

● Godkendelse af dagsorden  

○ Godkendt 

 

 

2. Nyt fra (O) [16.35]  
 

Mick Scholtka 

- Sendt mail til foreninger i samarbejde med den Ansvarlige for lokale 

studieforeninger og fakultetsråd, og den Studenterpolitiske Ordfører 

- Fået adgang til vores Facebookside 

- Fundet en vinder for DM Tutorprisen med Forretningsudvalget (FU) 

- Blev interviewet af Teater Nordkraft 

- Lavet støtteerklæring til Studenterrådet ved Aarhus Universitet (SRAU) 

- Deltaget i AAU Strategicafé 

- Deltaget i Pre-kommunikationsworkshop 

 

Jacob Blasius 

- Lavet støtteerklæring til Studenterrådet ved Aarhus Universitet (SRAU) 

- Deltaget i Pre-kommunikationsworkshop 

- Arbejdet på valg 

- Bl.a. Stil op event.  

- Kontakt med DSF  

- Arbejde med proces for lukning af uddannelser  

- Afholdt møde med LGBT-foreningen og studievejledningen. 

- Opdateret arbejdsområdet på hjemmesiden.  

 

Christian Juel 

- AAU valg 



 
- Universitetsbestyrelsesformøder og møde 

- Deltaget - og holdt oplæg - til AAU-valgaften 

- Deltaget i Pre-kommunikationsworkshop 

- Fundet en vinder for DM Tutorprisen med Forretningsudvalget (FU) 

- Hold dagsordensmøde i akademisk rådsnetværket 

 

 

 

Linea Winkler 

- Sendt nyhedsmail ud til grupper, barer og studieforeninger 

- Deltaget i Pre-kommunikationsworkshop 

- Holdt møde med AAU cykelklub (AAUC) 

- Deltaget - og holdt oplæg - til AAU-valgaften 

- Deltaget i Studienævnsmøde 

 

Jonas Ingerslev 

- Har oprettet funktionsmails til bestyrelsesposter 

- Har lavet fællesdrev til Kommunikationsudvalget 

- Begyndt arbejde på Erhvervsgruppens hjemmeside 

 

Alberte Brix Lyng 

- Haft møde med kommunikationsudvalget og AAULAN 

- Været til et IGLO møde 

- Været til FakSUND møde 

- Hjulpet Medicinerrådet med valg 

- Deltaget i kommunikationsworkshop for bestyrelsen 

- Haft møde med AAU cykelklub (AAUC) 

- Holdt møde med teknoantropologisk forening (TAF) 

- Været i kontakt med geografisk studenterforening Aalborg (GESA) 

- Sendt invitation ud til Tour-de-grupper (studieforeningsdelen) 

- Påbegyndt planlægning af foreningsmøde 

- Begyndt at lave indhold til fællesdrev 

 

Signe Hammershøj 

-   

 

Kerstin Zieger 

- Holdt masser af eventudvalgsmøder 

- Forberedt første event 

- Pre-kommunikationsworkshop 

- Prøver at trække folk med til komm. workshop 

Gustav Osnes 

-   

 



 
Emilie Almstrup 

- Er blevet socialpolitisk ansvarlig 

- Deltog i pre-kommunikationsworkshop 

 

Jacob Jenner 

- Er blevet indvalgte ansvarlig 

- Deltaget i Pre-kommunikationsworkshop 

- Opdateret bestyrelses siden på hjemmesiden sammen med Jacob Blasius 

- Opdateret aauvalg.studentersamfundet.aau.dk sammen med Jacob Blasius 

3. Mail håndtering (ODB) [16:50] 
- IDA STEM Students Stormøde 2021 

Afsender: Lars Holm, IDA STEM Students 

Indhold: Lars fra IDA STEM Students har sendt en invitation til Stormødet den 5. + 

6. Marts 2021. Han håber at vi gør relevante studerende på Aalborg Universitet 

bekendt med arrangementet. 

Mick snakker med Lars Holm, bestyrelsen vælger ikke at videresende mailen 

 

- Kontaktperson til Politik Konference 

Afsender: Aja Heinze 

Indhold: DSF vil gerne have en praktisk delegationsleder til næste Politik Konference 

(PK). Personen skal stå for at koordinere det praktiske og tekniske ved online 

formatet. Bestyrelsen skal finde en person, som vil stå for denne rolle. 

Mick skriver til Aja Heinze, og Jonas tager ansvar for at koordinere det praktisk og 

teknisk 

4. Puljeansøgninger (OB) [17:10] 
- Faglig, Sport og Fritid Puljeansøgning fra AAUC: 

Aalborg Universitets Cykelklub søger Faglig, Sport og Fritid Pulje for præmier og mad 

til deres sæsonafslutning. Budgettet er 2.000 DKK fordelt på præmier til 800 DKK; 

mad til 1.050 DKK; og sodavand til 150 DKK. Til arrangementet forventes at deltage 

15 medlemmer af AAUC. 

Indstilling: Der bliver bevilget hele beløbet - Vedtaget. 

Alberte skriver tilbage. 

- Udviklingspuljeansøgning fra ESS: 

Electronic Systems Students søger Udviklingspuljen til forskelligt merchandise. 

Budgettet er 12.700 DKK fordelt på 100 kopper med tryk til 2.000 DKK; 200 

saddelcovers med tryk til 2.700 DKK; 200 mundbind med tryk til 5.400 DKK; 100 

håndsprit med tryk til 2.600 DKK. Merchandise skal bruges på de ca 800 studerende 

på Institut for Elektroniske Systemer. 

Indstilling 1: Der bevilges penge - Vedtaget 

Indstilling 2: Der støttes med 9.050 kr - Vedtaget 

Indstilling 3: Der støttes med 5.000 kr - Ikke vedtaget  



 
Alberte svare på ansøgningen 

- Aktivitetspuljen fra IGLO: 

IGLO vil gerne afholde en socialt online turnering, som er en online fodboldturnering 

for NANO studerende, der kører ligesom en Fifa kamp styret af en computer. 

Deltagerne har hvert et hold, og det vindende hold udløser en en mindre præmie for 

deltagerne. Turneringen bliver arrangeret af en frivillig arrangør på NANO, som har 

kørt turneringen de sidste to år, og har betalt præmier af egen lomme. Budgettet er 

på 850 DKK, fordelt på 800 DKK i præmier og 50 DKK som forplejning for arrangøren 

under opsætning. Turneringen har forventeligt 34 deltagere. 

Indstilling: Hele beløbet bevilges - Vedtaget 

Alberte besvarer ansøgningen 

- Aktivitetspuljen fra IGLO: 

IGLO vil gerne afholde et fagligt arrangement, som er et bærdygtigt professoroplæg 

primært for GBE studerende, hvorefter de vil servere pizza til alle de fremmødte. 

Budgettet er på 2.250 DKK, fordelt på 2.050 DKK i pizza og 200 DKK til gaver for 

foredragsholder. Arrangementet har forventeligt 41 deltagere. 

Indstilling: Hele beløbet bevilges - Vedtaget 

Alberte svare på ansøgningen 

- Ativitetspuljen fra IGLO: 

IGLO vil gerne afholde et fagligt arrangement, som er et vindmølle professoroplæg 

primært for MAP studerende, hvorefter de vil servere pizza til alle de fremmødte. 

Budgettet er på 2.150 DKK, fordelt på 2.050 DKK i pizza og 100 DKK til gaver for 

foredragsholder. Arrangementet har forventeligt 41 deltagere. 

Indstilling: Hele beløbet bevilges - Vedtaget 

Alberte svare på ansøgningen 

- Aktivitetspuljen fra Tommy T. Sinnavar 

Tommy fra New Venture Creation (internationalt semester på AAU) vil gerne have 

ham selv og en anden person (formodentligt medstuderende) til en 

netværks-styrkende konference af Horesta i KBH. Transport (2x200kr) og billetter 

(2x595kr) koster i alt 1590kr. 

Indstilling: Beløbet bevilges - Ikke vedtaget 

Jonas svarer på ansøgningen 

Pause [17:30] 

5. Bestyrelsesreferater (DB) [17:40] 
Motivator: Alberte Brix 

Motivation: Når vi skriver referater til bestyrelsesmøder er det beslutningsreferater. Det 

betyder at andre der har interesse i at læse referaterne, men ikke har været til møde ofte 

ikke kan forstå dem helt. Derfor kunne det være en idé at gøre referaterne en smule mere 

beskrivende. Dette omhandler mest mailhåndtering, puljeansøgninger og eventuelt. 

Formålet er at  folk der ikke har været til bestyrelsesmødet skal være i stand til at læse og 

forstå referaterne. 



 
 

Indstilling 1: Der bliver skrevet beslutningsreferat med uddybende dagsorden jf. Denne 

dagsorden - Vedtaget 

Indstilling 2: Der bliver skrevet begrundelse for de væsentlige årsager til beslutningen - 

Ikke vedtaget 

Indstilling 3: Der er to samarbejdende referanter - Ikke vedtaget 

6. Foreningsmøde (O) [17:45] 
Motivator: Alberte Brix 

Motivation: Den Ansvarlige for lokale Studieforeninger holder snart foreningsmøde igen og 

vil derfor høre om der er nogen der har interesse i at deltage og evt. vil have et punkt på 

dagsordenen? 

7. Medialogy Social Club - MSC (ODB) [17:50] 
Motivator: Alberte Brix 

Motivation: Mediaology Social Club - MSC vil gerne være del af Studentersamfundet og har 

haft møder med den Ansvarlige for lokale Studieforeninger og Kassereren. Efter aftale har 

de sendt deres vedtægter ind til godkendelse. 

 

Forberedelse: Læs MSCs vedtægter i gennem under følgende link (bilag 1 i mappen): 

https://drive.google.com/file/d/11SLM4DNC8d5vSw13EOMHvs3Y_qGeHJtv/view?usp=sharin

g  

 

Indstilling: Alberte diskuterer MSCs vedtægter med sekretærerne, og bestyrelsen stemmer 

om de kan godkendes på Slack - Vedtaget 

Aftensmad [18:10] 

8. Kontaktperson i bestyrelsen (ODB) [18:40] 
Motivator: Linea Winkler 

Motivation: Næstformanden vil give et oplæg om muligheden for fremtidige kontaktpersoner 

(tidligere: tillidspersoner/tillidspost) i bestyrelsen. Bestyrelsen vil derefter diskutere 

forslaget og finde frem til en passende løsning. 

 

Indstilling 1: Der skal være en kontaktperson i bestyrelsen for bestyrelsen - Vedtaget 

Indstilling 2: Der indstilles til at der er to kontaktpersoner - Vedtaget 

 

Linea og Alberte er blevet valgt som kontaktpersoner 

 

Indstilling 3: Forslaget om kontaktpersoner indskrives i forretningsorden - Vedtaget 

 

https://drive.google.com/file/d/11SLM4DNC8d5vSw13EOMHvs3Y_qGeHJtv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11SLM4DNC8d5vSw13EOMHvs3Y_qGeHJtv/view?usp=sharing


 
Forberedelse: Læs forslag til kontaktpersoner igennem under følgende link (bilag 2 i 

mappen): 

https://drive.google.com/file/d/1_dxFCb9-beIIKTTYW9B7_KGuuuXlxzHi/view?usp=sharing  

9. Forretningsorden (ODB) [19:10] 
Motivator: Mick Scholtka 

 

Motivation: Bestyrelsen skal godkende sin nye forretningsorden. Inden det, skal vi have 

fortsat og afsluttet drøftelsen af de sidste kommentarer i den gamle forretningsorden. Der 

forventes at lægge en pause på 5-10 minutter undervejs. 

 

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. - Vedtaget 

10. Budgetforventningsafstemning (ODB) [20:10] 
Motivator: Christian Juel 

Motivation: Nu nærmer budgetforhandlingerne sig snart, så Kassereren vil høre hvad 

bestyrelsens forventninger til et budget for 2021 er. Hvilket bundresultat ønsker 

bestyrelsen? Er der særlige indsatser bestyrelsen ønsker prioriteret? 

 

Kassereren påtænker at indstille det samme budget, men med stigninger på indtægterne, 

således Studentersamfundet nærmer sig et budget i balance, og at grupperne får mulighed 

for at lave de aktiviteter de havde planlagt i 2020, bare i 2021. 

 

Ift. caféer og lignede afholder Kassereren et budgetseminar snarest og aftaler og beregner 

budgetterne med dem.  

 

Indstilling: Bestyrelsen tilkendegiver Kassererens overvejelser om at give grupper, med ikke 

overført resultat, cirka det samme budget som 2020. Og at der afholdes budgetseminar 

med grupper med overført resultat således de kan planlægge deres år med salg og 

lignende. - Vedtaget 

 

Forberedelse: Skim budgettet for 2020 og regnskabet for 2019 i samme dokument under 

følgende link (bilag 3 i mappen): 

https://drive.google.com/file/d/1_dxFCb9-beIIKTTYW9B7_KGuuuXlxzHi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jgMz6kgFw_NqHPSl1iDhpFIQaOpIiUZH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XjOC8Dr37hCpY4LJqEoRl38SyXuzuVzOoVi5Rq3mcFo/edit
https://docs.google.com/document/d/1XjOC8Dr37hCpY4LJqEoRl38SyXuzuVzOoVi5Rq3mcFo/edit
https://docs.google.com/document/d/1sFny1XwgQ-V31dwq_wWB3xeYwDhN7m_4WrGDRLNe2Ko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sFny1XwgQ-V31dwq_wWB3xeYwDhN7m_4WrGDRLNe2Ko/edit?usp=sharing


 
https://drive.google.com/file/d/1deLknVdEu2nPdv4plZijK7giKYlYMyOq/view?usp=sharing  

 

 

Eventuelt  
- DSF Debatevent 

DSF afholder et debatevent for studenterdemokratiet. Dertil laves en livestream af 

eventet direkte fra København. Her opfordres hele bestyrelsen til at deltage sammen 

over streamen fra København. Formanden vil deltage fysisk grundet DSF-møder 

samme weekend. 

Afholdes 2. november 

- Aja DSF. Efter pre-kommunikationsworkshop skal der aftales med Aja fra DSF hvem 

fra bestyrelsen der siger nogle ekstra ord til workshoppen. 

Vi skal havde udmeldt vores forventninger til kommunikations workshop d. 30. 

Linea, Alberte, Jonas, og Christian præsentere sig og siger et par ord. 

- Hvad skal der ske med aauvalg.dk 

Vi tager en beslutning på Slack. 

Til næste gang (O) 
Bestyrelsen 

- Deltager i kommunikationsworkshop 

Mick Scholtka 

- Foretage evaluering af studiestart/tutorseminar med Studie- og 

Trivselsvejldning 

- Deltager i Kommunikationsworkshop 

- Deltager i DSF Debatevent (fysisk i København) 

- Deltager i rektoratsmøde 

- Deltager i DSF Forpersonsnetværk 

- Deltager i Akademisk Råds netværk 

 

- Skriver til Aja angående kontaktperson til PK 

- Skriver til Lars angående STEM Students 

Jacob Blasius 

- AAU-Valg  

- DSF ESU BM  

- Deltager i DSF Debatevent  

- Deltager i rektoratsmøde 

- Deltager i DSF Forpersonsnetværk 

- Akademisk råds netværk 

- Kommunikations Workshop 

- møde med valguldvalg og kommunikation  

Christian Juel 

- AAU valg  

https://drive.google.com/file/d/1deLknVdEu2nPdv4plZijK7giKYlYMyOq/view?usp=sharing


 
- Kommunikation Workshop 

- Akademisk råds netværk 

- Akademisk råds møde SAMF 

- Møde med AAU angående tab grundet covid19 

 

Linea Winkler 

- AAU valg  

- Kommunikations Workshop 

- Akademisk råds netværk 

 

Jonas Ingerslev 

- Tilføjer retningslinje om 50 kr mad i aktivitetspuljen 

- Lave hjemmeside for Erhvervsgruppen 

- Færdiggjort fællesdrev til Kommunikationsudvalget 

Alberte Brix Lyng 

- Til møde med valguldvalg 

- Have møde med GESA 

- Deltage i kommunikationsworkshop 

- Kigge på retningslinjer for 407 

- Holde møde med sekretariatet om vedtægter for nye grupper 

- Planlægge foreningsmøde 

- Planlægge møde mellem EDB-drift og kommunikationsudvalget 

- Lave oversigt over foreninger, grupper og udvalg i S’et 

- Arbejde videre på fællesdrevet 

Signe Hammershøj 

-  

Kerstin Zieger 

- Kommunikationsworkshop 

- Afholder endnu flere møder med eventudvalget 

- Afholder streaming-event 

- Aftaler/afholder møde med lyd/lys jf. nyt ansvarsområde 

Gustav Osnes 

-  

Emilie Almstrup 

- Deltage i kommunikationsworkshop 

- Lave slagplan for arbejdsområder/-opgaver 

- Finde studerende til Institutrådet for Kultur og Læring 

Jacob Jenner Rasmussen 

- Lav udkast til viderstillings side 

- Værger folk til fra TEK til at stille op for Studentersamfundet til AAU valg 

Mødeevaluering 
- Jazz-hands ved enighed er fedt 

- Vi skal passe på gentagelser v/enighed 



 
- Det var godt med lidt morsomt indslag 

- Det ønskes at motivator skal præsentere punktet 

- Der skal stemmes om tingene selv hvis der er lagt op til at der er enighed 

Godkendelse af referatet 
Godkendt 


