Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 05. November, 2020 klokken -16:30-, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Mick Scholtka, Formand (x)
Jacob Blasius Thomsen, Studenterpolitisk ordfører
Christian Juel Nicolajsen, Kasserer (x)
Linea Winkler Ulrich, Organisatorisk Næstformand (X)
Jonas Ingerslev Christensen, Menig
Alberte Brix Lyng, Menig (X)
Signe Hammershøj Poulsen, Menig (X)
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) [16:55]
4. Puljeansøgninger (ODB) [17:05]
5. Lyd og Lys (ODB) [17:20]
Pause [17:30]
6. Bestyrelsestøj (ODB) [17:45]
Aftensmad [18:15]
7. Årshjul (ODB) [18:45]
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: Alberte

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]
Mick Scholtka
- Studiestartsevaluering
- Diverse DSF møder
- Rektoratsmøde
- Møder angående valg
- Møde med Medicinerrådet
Jacob Blasius
Christian Juel
- Valg
- Holdt møde med GESA
- Holdt møde med AAUC
- Holdt møder med Lena angående budget 2021
- DSF møde
- Akademisk råds møde SAMF
- Afholdt AR netværksmøde
Linea Winkler
- Studienævnsdialog
- Opstilling til valg
- Undersøgelse om digital læring
- Deltaget i AR-netværket
Jonas Ingerslev
- Haft møde med Erhvervsgruppen om hjemmeside
- Har rettet i aktivitetspuljen så man kan se, at 50 kr er madbeløbet
- Har lejet udstyr og lokale 314 til PK
Alberte Brix Lyng

- Haft møde med valgudvalget
- Holdt møde med GESA
- Holdt møde med sekretariatet omkring vedtægter for nye grupper
- Holdt møde med Medicinerrådet, formand og studenterpolitisk ordfører
- Holdt møde med AAUC
- Været dirigent til IGLOs generalforsamling
- Holdt møde med GESA med kasser
- Arbejdet med vedtægter
Signe Hammershøj
- Fået tilbud på mundbind
- Var lidt med til at hjælpe til Lol-event
Kerstin Zieger
- Holdt første event yay!
- Korrespondance med Line fra DM
Gustav Osnes
Emilie Almstrup
- Studenterforum
- Møde med SPO
- Opstilling til valg (SN og AR)
- Korrespondance med Queer Club
Jacob Jenner
- Hjelp til med den første panik dag

-

Færdig gjorde flytning af erdettorsdag.dk
Møde med eventudvalget om streaming og online LAN
Streaming med eventudvalget

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]
4. Puljeansøgninger (ODB) [17:05]
-

Udviklingspuljeansøgning fra FakSUND:
FakSUND søger Udviklingspuljen til forskelligt merchandise. Budgettet er 7.420 DKK
fordelt på 72 kopper med tryk til 3.300 DKK; 60 Drikkedunke med tryk til 2.700
DKK; 200 klistermærker til 820 DKK; en Roll up til 600 DKK. Merchandise skal
bruges på de ca 2000 studerende på Det sundhedsvidenskabelige fakultet.
Indstilling: 7.420 DKK beviliges til FakSUND
- Vedtaget
Emilie svarer.

-

Aktivitetspuljesøgning fra Fællesrådet for psykologi:

800 kr. til at booke udstyr fra Lyd&Lys til to foredrag (et om psykedelisk terapi og et
om litteratur som selvudvikling. Det er så de der ikke kan være der fysisk kan se
med i ordentlig kvalitet derhjemme. De 800 kr er i alt. Foredragene afholdes hhv. D.
9/11 og d. 19/11 2020.
Indstilling: 800 DKK bevilges til Fællesrådet for Psykologi
- Vedtaget
Jener svarer .

5. Lyd og Lys (ODB) [17:20]
Motivator: Mick Scholtka
Motivation: Lyd og Lys har opdateret deres kommissorium og deres Tilbudsskabelon i
samarbejde med sekretariatet. Bestyrelsen skal efter evt drøftelser godkende dette.
Indstillingen: Bestyrelsen godkender Lyd og Lys opdaterede kommissorium og
Tilbudsskabelon.
Forberedelse: Læs Lyd og Lys opdaterede kommissorium (Bilag 1) og Tilbudsskabelon (Bilag
2).
Bilag 1 - Lyd og Lys’ opdaterede kommisorie:
https://drive.google.com/file/d/1UIIXAShkCpVG4g81GvByQ2Q6EonE20nV/view?usp=sharin
g
Indstilling: Kommissoriet godkendes såfremt formuleringen “Kasserer og formand kan være
samme person, hvis andet ikke er muligt grundet manglende
medlemmer, e
 ller det skønnes mest fordelagtigt. ” (Punkt 2) ændres til “Kasserer og
formand kan være samme person, hvis andet ikke er muligt grundet manglende
Medlemmer.”
- Vedtaget

Bilag 2 - Lyd og Lys’ Tilbudsskabelon:
https://drive.google.com/file/d/1Jrd7SFIwt0-kin57PZ9hgOHtUmu3zajJ/view?usp=sharing
Indstilling: Tilbudsskabelonen godkendes
- Vedtaget.

Pause [17:30]
6. Bestyrelsestøj (ODB) [17:45]
Motivator: Alberte Brix

Motivation: Den ansvarlige for lokale studieforeninger og fakultetsråd giver en status på
bestyrelsestøj, hvorefter vi diskuterer forskellige alternativer.
Der blev besluttet hvilket tøj der ønskes.

Aftensmad [18:15]
7. Årshjul (ODB) [18:45]
Motivator: Jacob Blasius og Mick Scholtka
Motivation: Den studenterpolitiske ordfører præsenterer et udkast til et årshjul, hvor
møderne og andre arrangementer for resten af året bliver defineret. Bestyrelsen skal drøfte
placering og tidspunkter af arrangementer i årshjulet.
Indstilling: Bestyrelsen godkender årshjulet.
- Vedtaget
Forberedelse: Læs udkastet til årshjulet (Bilag 3) og overvej evt omfordeling af
arrangementer og placering af de evt arrangementer.
Bilag 3 - Årshjul
https://drive.google.com/file/d/1CB88Ios-Mb4qqJTYg1ByzGPH--letCs_/view?usp=sharing

Eventuelt
- Ræskit
Alberte, evt. Emilie og Signe koordinerer.
- Juleaktivitet/konkurrence for grupper
Idéer; Julebillede, julesang, juleeventyr.
Alberte finder frivillige og koordinerer.
- Refusionsbilag ved puljeansøgninger
Der opfordres til at refusionsbilaget sendes med når der svares på puljeansøgninger.
Der undersøges om bilaget kan sendes via. Automatsvar, Jener kigger på det.
- Mundbind til valg (Signe)
Signe har informeret om et tilbud ift. Mundbind, kassér har informeret om budget.
Kommunikationsudvalget beslutter hvor mange der købes ind.
- Webinar med DM og MA (Kerstin)
Kerstin spørger om der er nogen der vil byde velkommen til online event med DM d.10/12.
Som udgangspunkt byder Linea velkommen.

https://studerende.dm.dk/arrangementer/bliv-skarp-paa-de-kompetencer-arbejdsgiverne-ef
terspoerger
- Printer
Printeren mangler blæk, Alberte kan ikke finde ud og fikse det. Jener fikser det.

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
- Deltager i arbejdsdagen den 14. November
Mick Scholtka
- Skriver til Lyd&Lys angående kommissorium og tilbudsskabelon
- Arbejder på at gøre Årshjul offentligt
- Afholder møder i arbejdsgruppen om Krænkelsessager
- Deltager i PK Delegationen
- Studiestartsevaluering
- Møde med MedIS rådet
- Mødet med Fællesrådet for Psykologi
- Opfølgning på Borgmestermøde
Jacob Blasius
Christian Juel
- Budget videre arbejde
- Arbejde videre med AAU valg
- Fotodage 6. og 7. November.
- Workshop angående café budget 2021
- Afholde møde med Signe Hammershøj Poulsen og erhvervsgruppen
- Arbejdsgruppe angående arbejde imod krænkende adfærd
- Studienævnsmøde
- Møde med AR og rektoratet
Linea Winkler
- Til KBH og holde møde med studerende på AAU-KBHcampus
- Til KBH og lave valgvideo med DSF
- Arbejdsdag med bestyrelsen
- Fotodag for indvalgte (2 dags)
- Møde med AR og rektoratet
- Hjælpe til Fællesrådet for psykologis valgmøde
Jonas Ingerslev
- Afholdt møde med Erhvervsgruppen om hjemmeside
Alberte Brix Lyng
- Kommunikationsudvalgsmøde
- Bestille bestyrelsestøj
- Lave kort over grupper
- Planlægge foreningsmøde og send invitation ud
- Arbejde videre med vedtægter for nye grupper

- Koordinere juleaktiveteter/konkurrence
- Koordinere ræskit
- Holde møde med MedIS-rådet og Fællesrådet for Psykologi
Signe Hammershøj
- Afholde kommunikationsudvalgsmøde
- Arbejdsdag med bestyrelsen
- Afholde møde med Christian og erhvervsgruppen
Kerstin Zieger
- Planlæg DM arrangement
Gustav Osnes
Emilie Almstrup
- Mail til FakSUND
- Kigge på questionnaire til Queer Club
- Møde med arbejdsgruppe ang. Krænkelser
- Evt. koordinere ræskit
Jacob Jenner Rasmussen
- Fikser printer i bestyrelses lokalet, nyt blæk
- Svare Fællesrådet for psykologies puljeansøgning
- Undersøger om det er muligt at vedhæfte en fil til auto mail svar fra
refusionsformularen
- Overvejer spørgsmål til Queer Club questionnaire

Mødeevaluering
Godt møde, dejligt med en kort dagsorden.
Vi skal være bedre til at møde til tiden.

Godkendelse af referatet
Godkendt

