Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 23. Janaur, 2021 klokken -16:00-, Online - Zoom:
https://aaudk.zoom.us/j/67480638300

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

1. Formelt (B) [16:00]
2. Nyt fra (O) [16:05]
3. Mail håndtering (ODB) [16:30]
4. Puljeansøgninger (ODB) [16:40]
5. Nye Kasseapperater (ODB) [16:50]
6. Godkendelse af vedtægter (DB) [17:05]
Pause [17:45]
7. Udfordringer med frivilligheden i barerne (D) [18:00]
8. Udgifter i AR netværk (DB) [18:15]
Eventuelt
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

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

1. Formelt (B) [16:00]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Mick
Referent: Jonas

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:05]
Mick Scholtka
Jacob Blasius
- Møde med SAMF dekan om proces for nyt SSH
- Kontakt med studerende på HUM/SAMF om nyt SSH
- Kontakt med SPO
- Overleveringsmøde AR
- Valg evaluering
- Overleveringsmøde ift. Undersøgelse af digital undervisning
- Afholdt Studenterforum
- Kontakt Tv2 Nord om nedlukning og ensomhed.
- Brugt S’et Twitter
- Været til DSF bestyrelsesmøde
- ECIU møde
- Afsluttet S’et opgaver
Christian Juel
- Projekt og eksamen - Studie
- Møde med sekretariat angående kasseapparat
- Universitets bestyrelsesmøde møde om sammenlægning af Det humanistiske
Fakultet (HUM) og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) → Social
Science and Humanities (SSH)
- Ekstraordinært møde i Akademisk råd på det Samfundsvidenskabelige
fakueltet (AR Samf) ift. SSH
- Møde med sekretariatsleder angående budget 2021
- Valg evaluering

-

Deltaget i Studenterforum
Været til DSF bestyrelsesmøde
- Politikkonferencen i foråret 2021 afholdes 15. - 18. April.

-

Vi fik nævnt og opfordrede Danske Studerendes Fællesråd (DSF) til at
have fokus på frivillighed her efter corona.

Linea Winkler
- Overleveringsmøde AR (akademisk råd)
- Overleveringsmøde ift. Undersøgelse af digital undervisning
- Snakket med TV2 Nord om nedlukning og studentertrivsel
- Snakket med potentielle bestyrelsesmedlemmer
- Julegaver til ansatte
- Opstartssnak om universitetsbestyrelsen med Christian Obel
- Deltaget i Studenterforum
Jonas Ingerslev
- Eksamner
- Forberedt GF
- Flytning af bestyrelsens mappe
Alberte Brix Lyng
- Eksamener + projekt
- Holdt foreningsmøde
- Gjort fællesdrevet færdigt
- Fået nyt overblik over uløste opgaver
- Planlægning af nyt foreningsmøde
Signe Hammershøj
- Diverse opslag på sociale medier
Kerstin Zieger
Gustav Osnes
Emilie Almstrup
- Overleveringsmøde AR
- Deltaget i Studenterforum
- DSF bestyrelsesmøde
- ECIU møde
- Eksaminer
Jacob Jenner
- Har været med til at lukke AAULAN

3. Mail håndtering (ODB) [16:30]
-

Samarbejde med ferseek.com
Afsender: Damian Leporis

Indhold:Damian har en ven, som driver hjemmesiden www.ferseek.com , der gør det
muligt at sælge en rejse, man har betalt for, til andre rejselystne. De vil gerne indgå
et samarbejde med os, og vi skal finde ud af, om vi har lyst til det.

Indstilling: Mailen gives videre til Erhvervsgruppen
Vedtaget - Linea er ansvarlig

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:40]

5. Nye Kasseapperater (ODB) [16:50]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Motivation: I december måned talte sekretariatslederen og jeg, om at der muligvis skulle
igangsættes en snarlig udskiftning af kassesystemet, som følge af at Godik ændre
opsætning, og en opgradering derfor ville være påkrævet for at have udstyr der
understøttes deres nye system.
Dette gav også mulighed for at undersøge andre løsninger, efter indledende dialog med
Godik, hvor forståelsen var at Godiks løsning ville være rimelig dyr. Derudover har der også
været væsentlige udfordringer med det nuværende kassesystem.
Da beløbet overstiger 25.000kr, så skal det forbi en generalforsamling, når der ikke er
fastlagt et budget for investeringen. Foruden at vores fælles budget for hele
Studentersamfundet ej heller er fremlagt eller godkendt.
Jeg anmoder bestyrelsen om opbakning til at godkende at vi indstillinger tilbuddet fra
OnlinePOS til generalforsamlingen, da tilbuddet er billigere, som det fremgår af vedhæftet
fortroligt materiale, derudover er det testet og benyttet af Studenterhuset og REKOM hvilket
anses som store spillere i deres branche.
Til den ekstraordinære Generalforsamling, vil jeg præsentere begge forslag og præsenterer
bestyrelsens indstilling.

Indstilling: Bestyrelsen godkender og bakker op om kassernes anmodning om at
bestyrelsen indstiller tilbuddet fra OnlinePOS til Generalforsamlingen, således at
Studentersamfundet har funktionelle kasseapparater når vi igen åbner.
Indstilling vedtaget
Forberedelse: Læs vedhæftede dokumenter (Materiale er fortroligt, og skal åbnes i
Drive-mappen)

-

Nuværende system - Bilag 1: Ligger i mappen.
Nyt system til sekretariatet - Bilag 2: Ligger i mappen.
Nyt system til barene - Bilag 3: Ligger i mappen.

6. Godkendelse af vedtægter (DB) [17:05]
Motivator: Alberte Brix
Motivation: I Studentersamfundet står vi til at optage tre nye grupper: GESA (Geografisk
Studenterforening Aalborg), MSC (Medialogy Social Club) og AAUC (Aalborg Universitets
Cykelclub). Disse grupper skal have godkendt deres vedtægter inden de kan blive en del af
Studentersamfundet.
Forberedelse: Læs de fremsendte vedtægter af henholdsvis:
- GESA - Bilag 4 i mappen:
https://drive.google.com/file/d/11go0F8g4ii4qD0l307aS2eQWWVBAwHxL/view?usp=
sharing
Bestyrelsen er enige med sekretariatets rettelser til paragraf 3
Bestyrelsen vil ikke rette i paragraf 8
Bestyrelsen ønsker rettet, at der ikke specificeres hvilken form for samtykke i paragraf 13
Godkendt med rettelser fra bestyrelsen
-

MSC - Bilag 5 i mappen:
https://drive.google.com/file/d/11hTk3IcPd7Hn0fpArUPVsEYDAtVXLWrl/view?usp=sh
aring

§4 stykke 2 skal laves om så den bare siger at man kan invitere gæster til arrangementer i
stedet for midlertidig medlemskab
Bestyrelsen ønsker at fjerne midlertidig medlemskab fra §4 stykke 3
Godkendt med rettelser fra bestyrelsen
-

AAUC - Bilag 6 i mappen:
https://drive.google.com/file/d/1wVygk7oDg9ZXFfHTnoPhNZXnlLqXvPJK/view?usp=s
haring

Bestyrelsen ønsker at ændre underlagt til overholde i § 1.3 da foreningerne er en del af S-et. Det

er ikke et diktatur og det ønsker bestyrelsen at tydeliggøre.
Godkendt med rettelser

Indstilling: Efter drøftelser og eventuelle ændringer godkender bestyrelsen de berørte
gruppers vedtægter.
Det er blevet nævnt at bestyrelsen skal samle foreningernes vedtægter

Pause [17:45]
7. Udfordringer med frivilligheden i barerne (D) [18:00]
Motivator: Jonas Christensen
Motivation: Det har stået stille for længe i barerne og vi nærmer os en del
Generalforsamlinger i de forskellige barer. Det ser ikke ud til, at de kan holde åbent i et
godt stykke tid ud i fremtiden, men hvis ikke der sker noget tror jeg det bliver svært for
dem at finde nye bestyrelsesmedlemmer og frivillige.
-

Man kan lave noget larm på sociale medierne hvor vi kan reklamere med at man kan
være med i den her bar og noget positivt om hvorfor det er fedt og vigtigt
Lav en form for ‘valg-uge’ til barene
Lav underholdning digitalt
Hjælp til det mere praktiske
Evt. samarbejde mellem barerne

Jonas forsøger at få stablet et møde på benene med Cafeudvalget

8. Udgifter i AR netværk (DB) [18:15]
Motivator: Linea Winkler
Motivation: Vi skal have en diskussion og beslutning om hvorvidt vi refunderer transport til
AR (Akademisk råd) netværksmøder for S’ets og andre listers studenterrepræsentanter i
Akademisk råd.
Indstilling: Studentersamfundet refunderer transport for vores egne indvalgte.
Vedtaget

Eventuelt
-

Møde om budget
- Afholdes fredag den 29. kl 19
Generalforsamling
Konstituering af midlertidig Studenterpolitisk ordfører fra den 1. Februar
- Emilie Almstrup er valgt

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Mick Scholtka
Jacob Blasius
- Overlevering
- Møde med POLIS om nyt SSH-fakultet
- Udarbejdelse af udkast til proces for studenterinddragelse i nyt SSH
- Møde med CBSS om prorektor
- Møde i Studiemiljørådet
Christian Juel
- Sidste budget behandlinger med studieforeninger
- Møde med CBSS om prorektor
Linea Winkler
- Overleveringsmøde med Mick om formandsposten
Jonas Ingerslev
- skriver en drejebog for hvordan indkaldes til ordinær og ekstraordinær
generalforsamling sammen med Jacob Jenner
- Indkalder til ny GF
Alberte Brix Lyng
- Planlægge virtuelt foreningsmøde
- Skrive til ny foreninger om godkendelse
Signe Hammershøj
- Planlægge møde i komm. Udvalg til februar
Kerstin Zieger
Gustav Osnes
Emilie Almstrup
- Møde med POLIS om nyt SSH-fakultet
- Møde med CBSS om prorektor
- Møde i Studiemiljørådet
- Møde i Studienævn
- Møde i Akademisk Råd + intromøde
- Opdater socialpolitisk ansvarlig Google Drev
Jacob Jenner Rasmussen
- skriver en drejebog for hvordan indkaldes til ordinær og ekstraordinær
generalforsamling sammen med Jonas

Mødeevaluering
Vi skal passe på at vi ikke kommer for langt fra det punkt vi er i gang med
- Der skal dog være plads til debat
For lidt hygge
Godt at se folk igen

Godkendelse af referatet
Godkendt

