Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 19. November, 2020 klokken -17:00-, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:
Mick Scholtka, Formand
Jacob Blasius Thomsen, Studenterpolitisk ordfører (x)
Christian Juel Nicolajsen, Kasserer (x)
Linea Winkler Ulrich, Organisatorisk Næstformand
Jonas Ingerslev Christensen, Menig (x)
Alberte Brix Lyng, Menig (x)
Signe Hammershøj Poulsen, Menig (x)
Kerstin Zieger, Menig (x) (Kom ved punkt.5)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig
Emilie Gry Almstrup, Menig
Jacob Jenner Rasmussen, Menig (x)
Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [17:00]
2. Nyt fra (O) [17:05]
3. Mail håndtering (ODB) [17:25]
4. Puljeansøgninger (ODB) [17:30]
5. Opfølgning på AAUvalg (OD) [17:35]
5. Bestyrelsesdrive (O) [17:55]
Aftensmad [18:10]
Eventuelt
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

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

1. Formelt (B) [17:00]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Jacob
Referent: Alberte

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [17:05]
Mick Scholtka
Jacob Blasius
- AAU-valg
- Oplæg for S’et Esbjerg
- Dialogmøde med akademiske råd og rektoratet
- Arbejde i arbejdsgruppen om procedurer om krænkelser
Christian Juel
- AAU valg
- Dialogmøde med akademiske råd og rektoratet
- Arbejde i arbejdsgruppen om procedurer om krænkelser
- Arbejdsgruppe om samarbejdsaftale mellem AAU og Studentersamfundet
Linea Winkler
- Har været i KBH og lavet video + snakket valg med forperson for DSF
- Møde omkring valg (specielt til UB) og rundvisning med Peter (SPO) og
Johannes Hellmers på campus i københavn
- Dialogmøde med akademiske råd og rektoratet
Jonas Ingerslev
- Møde med Rheasoft om medlemskartoteket
- Møde med kommunikation omkring Erhvervsgruppens side
- Diverse folk der ikke kunne komme på deres mails
Alberte Brix Lyng
- Kaffe med MedIS-rådet og Mick
- Planlagt videre på foreningsmøde
Signe Hammershøj
- AAU-valg
Kerstin Zieger
Gustav Osnes
Emilie Almstrup

Jacob Jenner
- Møde med Rheasoft om medlemskartoteket

-

Omskrevet erdettorsdag.dk, og opsat monitoring, bl.a.
Opsat ny redirect side på aauvalg.dk
Undersøgt hvordan ræskit kan håndteres

3. Mail håndtering (ODB) [17:25]
- Aauvalg.dk domæne
Studentersamfundet ejer aauvalg.dk domænet.
Jacob er i kontakt med AAUs valgudvalg. Der er tale om at AAU vil købe domænet. Siden
viderstilles direkte til AAUs egen side.
valg.s-et.dk skal bruges som studentersamfundets valgside fremafrettet. Valg.s-et.dk
oprettes.

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:30]
5. Opfølgning på AAUvalg (OD) [17:35]
Motivator: Jacob Blasius og Christian Juel Niolajsen
Motivation: De ansvarlige for valgudvalget vil orientere om den seneste status på valget, og
høre resten af bestyrelsen om evt. Hjælp.
Bestyrelsesmedlemmer forsøger at finde flere frivillige til valgboder

5. Bestyrelsesdrive (O) [17:55]
Motivator: Jonas Ingerslev
Motivation: Det er på tide at bestyrelsen går fra den gamle mappe der ikke overholder
GDPR, og hvor der er en chance for, at dokumenterne forsvinder, hvis et gammelt medlem
bestemmer sig for, at de ikke vil gemme på S-ets filer længere. Bestyrelsen skal overgå til
et fællesdrev og en plan for overførslen vil blive givet af IT-ansvarlig.
Jonas orienterer om planen for bestyrelsesdrive.

Aftensmad [18:10]
Eventuelt
-

Ræskit i Corona tiderne

-

Online lodtrækning af ræskit i stedet for et fysisk Corona helvede. Afhentning vil
involvere færre personer og kan styres bedre.
Kan vi putte Studentersamfundet masker i ræskitne? Det bliver ikke S-et
mundbind.
Forslag til at ikke alle ræskit indeholder det samme så man kan brede goderne
ud til flere mennesker.
Forhånds fordel ræskit ud på de forskellige fakulteter således at
Studentersamfundet bliver set på alle fakulteterne.

Jacob Jenner arrangerer ræskits. Linea og Kerstin hjælper med frivillig håndtering.
Tidspunkt for udlevering: d. 11 og 12 december, kl 10-12. En dag på Create og en dag på
Fib 15

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Mick Scholtka
Jacob Blasius
- PK
- AAU-valg
Christian Juel
- Politik konference
- AAU valg
- Møde med erhvervsgruppen og AAU karriere
- Møde i Studiemiljørådet
- Budget workshop med caféerne
- Møde i arbejdsgruppen om procedurer for krænkelser
- Møde med erhvervsgruppen og den kommunikationsansvarlige
Linea Winkler
Jonas Ingerslev
- Kontakt med Rheasoft
- PK
- Færdiggørelse af Erhvervsgruppens hjemmeside
Alberte Brix Lyng
- Lave jule-aktiviteter
- Planlægge videre for foreningsmøde
Signe Hammershøj
- AAU-valg
Kerstin Zieger
Gustav Osnes
-

Emilie Almstrup
Jacob Jenner Rasmussen
- Opsæt https://valg.s-et.dk/
- Viderstill aauvalg.* til https://valg.s-et.dk/
- Informer kommunikations udvalget om at de skal bruge https://valg.s-et.dk/
til al fremtidig valg materiale
- Lav 3 versioner af valgsiden [stil op, vent, stem]
- Omskriv https://klingen.dk/
- Find indkøbsliste for ræskit 2019
- Bestil ræskit indhold

Mødeevaluering
Godt kort møde. Folk skal huske at komme til tiden, da vi var sent igang igen.

Godkendelse af referatet
-

Godkendt

