Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 30. Janaur, 2021 klokken -19:00-, Online - Zoom:

Ordinære medlemmer:
Mick Scholtka, Formand
Jacob Blasius Thomsen, Studenterpolitisk ordfører (x)
Christian Juel Nicolajsen, Kasserer (x)
Linea Winkler Ulrich, Organisatorisk Næstformand (x) (forlod efter punkt 6)
Jonas Ingerslev Christensen, Menig (x)
Alberte Brix Lyng, Menig (x)
Signe Hammershøj Poulsen, Menig (x)
Kerstin Zieger, Menig (x)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (x)
Emilie Gry Almstrup, Menig
Jacob Jenner Rasmussen, Menig (x)
Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [19:00]
2. Nyt fra (O) [19:05]
3. Mail håndtering (ODB) [19:10]
4. Puljeansøgninger (ODB) [19:12]
5. Fortroligt - foreløbig budget gennemgang (ODB) [19:15]
6. Konstituering af formand til Generalforsamling (ODB) [20:00]
7. Eventuelt (ODB) [20:15]
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

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

1. Formelt (B) [19:00]
●

Valg af ordstyrer og referent
○ Ordstyrer: Christian Juel
○ Referent: Alberte

●

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [19:05]
3. Mail håndtering (ODB) [19:10]
-

Mail Ang. gratis tilbud til studerende og alumner - fra tidligere studerende

Indstilling: Mailen sendes videre til erhvervsgruppen
- Godkendt
Signe videresender mailen

4. Puljeansøgninger (ODB) [19:12]

5. Fortroligt - foreløbig budget gennemgang (ODB) [19:15]
Motivator: Christian Juel Nicolajsen
Kasseren gennemgår det foreløbigt forhandlede budget med bestyrelsen, bestyrelsen har
mulighed for at se det i sin helhed i det fortrolige materiale der fremgår af drev mappen.
Indstilling: Bestyrelsen godkender det foreløbige budget og kasserer vender tilbage for endelig
godkendelse forventet torsdag den 04-02-2021
- Godkendt

6. Konstituering af formand til Generalforsamling (ODB)
[20:00]
Motivator Linea Winkler Ulrich
Motivation: Efter samtale med sekretariatet har Linea nogle pointer fra dem ift. hvordan denne
konstituering virker hensigtsmæssig.
Indstilling: Linea overtager formandens opgaver, mens næstformandens opgaver fordeles
mellem de resterende i bestyrelsen.
- Godkendt

7. Eventuelt (ODB) [20:15]
●

Ændringsforslag til generalforsamling

Bestyrelsen har diskuteret navne på posterne Formand og Studenterpolitisk ordfører og sender
understående ændringsforslag ind til den ekstraordinære generalforsamling. Dette sker på
baggrund af et andet indkommet ændringsforslag.

ÆF
Stillere: bestyrelsen
§9: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §33-35. Stk. 2: Hvis posten som Formand eller
Studenterpolitisk Ordfører er på valg, skal kandidater til disse have indsendt et skriftligt
opstillingsgrundlag før generalforsamlingen åbnes. Disse omdeles til generalforsamlingens deltagere.
Ændres til:
§9: Afstemninger og personvalg foregår i henhold til §33-35. Stk. 2: Hvis posten som Organisatorisk
Formand eller Studenterpolitisk Ordfører er på valg, skal kandidater til disse have indsendt et skriftligt
opstillingsgrundlag før generalforsamlingen åbnes. Disse omdeles til generalforsamlingens deltagere.
Motivation:
Der har for en del været forvirring om hvem der leder S’et, da titlen formand ofte anvendes om den
øverste ledelse og Ordfører om en under formanden. I S’et er ledelsen ifølge §20 stk. 2 delt lige mellem
Formand o g Studenterpolitisk Ordfører. For at sikre gennemsigtighed og klarhed for interne såvel som
eksterne foreslås det at ændre titlen Formand t il Organisatorisk Formand. D
 ette kan ikke stå alene i at

afhjælpe den forvirring nogen har oplevet, men kan være et skridt i den rigtige retning. Der bør også
arbejdes med i det daglige hvordan man tydeliggør vores struktur.

●

Event/penge spørgsmål fra Kerstin

Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Eventuelt punkter skal være korte. Eventuelt punktet “Ændringsforslag til generalforsamling”
skulle have været et punkt.

Godkendelse af referatet
Godkendt

