
 

Møde i Studentersamfundets Bestyrelse 
Den 03. December, 2020 klokken -16:30-, Lokale 407 - Studenterhuset, Gammeltorv 10. 

 
Ordinære medlemmer: 

Mick Scholtka, Formand (XX) 

Jacob Blasius Thomsen, Studenterpolitisk ordfører (X - gik i pausen) 

Christian Juel Nicolajsen, Kasserer (X) 

Linea Winkler Ulrich, Organisatorisk Næstformand (X) 

Jonas Ingerslev Christensen, Menig 

Alberte Brix Lyng, Menig 

Signe Hammershøj Poulsen, Menig (X) 

Kerstin Zieger, Menig (X) 

Gustav Osnes Gottlieb, Menig (X) 

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) [17:00] 

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:10] 

Pause [17:20] 

5. Status efter valg og DSF PK (OD) [17:30] 

Aftensmad [18:10] 

6. Lukket punkt [18:50] 

7. Lukket punkt [19:20] 

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: Jacob Jenner 

● Godkendelse af dagsorden  
○ Godkendt 

 

 

2. Nyt fra (O) [16:35]  
 

Mick Scholtka 

- Afholdt møde med minister Ane Halsboe Jørgensen 

- Deltaget i DSF Politikkonference 

- Deltaget i AAU-valg 

Jacob Blasius 

- Afholdt møde med minister Ane Halsboe Jørgensen 

- Deltaget i Politik konference 

- Afholdt AAU valg  

- Hængt plakater 

- Arbejdsgruppe angående proceduere for krænkede adfærd 

- Arbejdsgruppe angående samarbejdsaftale med AAU  

- Deltaget i Studiemiljørådsmøde  

- ECIU møde 

- Møde med AR-medlemmer og rektorat  

- Arbejdet med aauvalg.dk 

Christian Juel 

- Deltaget i Politik konference 

- Afholdt AAU valg  

- Ryddet op efter AAU valg 

- Arbejdsgruppe angående proceduere for krænkede adfærd 

- Arbejdsgruppe angående samarbejdsaftale med AAU Re 

- Hængt plakater 

- Afholdt budgetmøder  

- Afholdt budgetworkshop  

- Arbejdsgruppe angående proceduere for krænkede adfærd 



 
- Arbejdsgruppe angående samarbejdsaftale med AAU  

- Afholdt møde med Signe og Erhvervsgruppen angående sponsoreret indhold  

- Deltaget i fælles udvalgsmøde i Danske studerendes fællesråd  

- Deltaget i møde med AAU karriere  

- Deltaget i Studiemiljørådsmøde  

- Møde med AR-medlemmer og rektorat  

Linea Winkler 

- Deltaget i PK 

- Valguge med alt hvad det indebærer  

- Møde med SPO (studenterorganisation på KBH-campus)  

- Møde med AR-medlemmer og rektorat  

- Møde med FakSund og Alberte 

Jonas Ingerslev 

- Påbegyndt flytning til fællesdrev (skriv til mig hvis i ikke kan finde det) 

- Arbejdet med Rheasoft i forbindelse med fejlfinding i medlem indmeldelser 

- Lavet diverse nye mails/generel it-support 

- VÆRET TIL PK 

- Hængt plakater op og pillet dem ned igen 

Alberte Brix Lyng 

-  

Signe Hammershøj 

- Valguge  

Kerstin Zieger 

- Stået valgbod på Cass mandag 

- Stået valgbod på FIB fredag 

Gustav Osnes 

- Samarbejdsaftaler 

Emilie Almstrup 

- Politikkonference  

- AAU-valg som opstillet kandidat 

- Hængt plakater op 

- Valgboder 

- Arbejdsgruppe angående proceduere for krænkede adfærd 

- Queer Club - spørgeskema 

- ECIU University 

Jacob Jenner 

- Arbejdet på at arrangere ræskit 

- Undersøgt medlemskartoteket for manglende medlemmer 

- Hang plakater op 

- Afleveret muleposer til FakSund 

- Døget med hackere 😡 

- Givet forslag til salg pris på aauvalg.dk 

- Opdateret valg side 



 
- Dvs EDB drift 

3. Mail håndtering (ODB) [17:00] 
- Følgegruppe for Studiestarten 

Afsender: Studie- og Trivselsvejledningen 

Indhold: Studie- og Trivselsvejledningen har oprettet en arbejdsgruppe der skal ske 

på de lokale (fakultere) forhold af studiestarten og udvikle på tutorindsatsen. Dertil 

kan vi finde eventuelle repræsentanter fra S’et. 

 

Gustav og Emilie har meldt sig til at deltage. 

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:10] 
- Sport og Fritidspuljeansøgning fra AAUC 

AAUC søger præmiemidler til afholdelse af spinning til en juleafslutningen. Budgettet 

er 500 DKK fordelt på 1. pladspræmie til 250 DKK; 2. pladspræmie til 150 

DKK og 3. pladspræmie til 100 DKK. Præmierne skal bruges på de ca 10 studerende, 

der indtil videre vil deltage i arrangmentet. 

Indstilling: 500 DKK beviliges til AAUC. 

 

Indstilling er vedtaget. 

Svares af Jacob Jenner 

 

Pause [17:20] 

5. Status efter valg og DSF PK (OD) [17:30] 
Motivator: Jacob Blasius og Mick Scholtka 

Motivation: Den Studenterpolitiske Ordfører vil give en kort opsamling på AAU-valg og på 

DSF Politikkonferencen. Herefter vil vi tage drøftelser i bestyrelsen om udspillet af dem. 

 

AAU valg: 

Vi skal for fremtiden have aktiveret flere folk til at stille op til valg. 

Der skal arbejdes med at der er garanteret plads/lokaler til valget. 

Der var problemer med at stemme. Tekniske problemer og en forvirrende hjemmeside. Til 

næste år skal vi promovere at linket til at stemme er https://e-vote.dk/ 

Der skal liges mere fokus på 1. semester studerende. 

Overvej at sætte QR-koder på valgplakaterne der der leder direkte til stemme siden. 

AAU skal forbedre deres valg hjemmeside så det er lettere at komme til stemme siden. 

 

DSF PK:  

https://e-vote.dk/


 
Jacob Blasius opsummerede mødet. 

Vi skal have en ny studenterpolitisk ordfører. Det foreslås at der bliver afholdt 

ekstraordinær generalforsamling d. 31 januar for at vælge en ny studenterpolitisk ordfører. 

 

Aftensmad [18:10] 

6. Lukket punkt [18:50] 

7. Lukket punkt [19:20] 

Eventuelt  
- Kuglepenne: Er vi alle enige om, hvilken kuglepen vi kunne tænke os at bestille? 

- Julegaver 

- Sekretære 

- Erhvervsgruppen 

- Agenda 

- … 

- Overvej at støtte lokalsamfundet. Køb lokalt. 

- UDKAST til samarbejdsaftale for rektorats møder 

- Bestyrelsen bedes komme med kommentarer og input til det fremsendte  

- Valgmateriale der ikke er taget ned eller fjernet Jf. mail af 3/12, skal ned inden 4/12 

kl. 23 

- Jacob kommer ikke til Aalborg før mandag, hvorfor der er brug for at nogen 

kan følge op på at vi får materialet indsamlet.  

Til næste gang (O) 
Bestyrelsen 

-  

Mick Scholtka 

- Sender mail til Studie- og Trivselsvejledningen om Emilie og Gustav 

- Deltager i Foreningsmøde 

- Deltager i Rektoratsmøde 

Jacob Blasius 

- Arbejde med sager om fysiske eksamener der burde være digitale  

- Kontakte S’ets nyvalgte  

- Kontakte studenterrepræsentatnen i AAU valgudvalg om udfordringer ved det 

ovenstående valg. . 

- Undersøge muligheder for evt. Bootcamp for nye indvalgte  

- Afholde Studenterforum  



 
- Deltage i særligt DSF bestyrelsesmøde  

- Fortsætte arbejdet med studerendes inddragelse i ECIU Uni.  

Christian Juel 

- Budget 

- Møde med Gustav og sekretariat 

- Projekt  

- Plakat nedtagning  

Linea Winkler 

- Studenterforum 

- Nyhedsmail 

- Julegaver 

Jonas Ingerslev 

-  

Alberte Brix Lyng 

-  

Signe Hammershøj 

- Julehygge med kommunikationsudvalg 

Kerstin Zieger 

- Evt. holde møde med eventudvalget ang. arrangement på Skråen 

Gustav Osnes 

- Evt. holde møde med eventudvalget ang. arrangement på Skråen 

Emilie Almstrup 

- Deltager i Studenterforum 

- Fortsætte samarbejde med ECIU Uni. 

- (Forhåbentlig) svar og dermed viderearbejde med Queer Club ang. Transfobi 

- Arbejdsgruppe med Studie- og Trivselsvejledningen ang. Studiestart og 

tutorindsats 

Jacob Jenner Rasmussen 

- Afvikle ræskit 

- Gør noget ved DE-klubben hjemmeside 

- Svare på AAUC puljeansøgning 

Mødeevaluering 
● God mad 

● Kerstin har udtrykt sig positivt over lokationen 

Godkendelse af referatet 
Referatet er godkendt 


