Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 4. marts, 2021 klokken 16:30, Zoom link: https://aaudk.zoom.us/j/65839905119

Ordinære medlemmer:
Linea Winkler, Organisatorisk Formand (x)
Emilie Gry Almstrup, Studenterpolitisk Ordfører (x)
Christian Juel Nicolajsen, Kasserer (x)
Alberte Brix Lyng, Organisatorisk Næstformand (x)
Jonas Ingerslev Christensen, Menig (x)
Signe Hammershøj Poulsen, Menig (x)
Kerstin Zieger, Menig (x)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig
Jener Rasmussen, Menig (X) *Forlod mødet kl.18
Kristoffer Bornæs, Menig
Andreas Tornbo, Menig (X)
Niklas Antonisen, Menig (X) *gik kl 19 ved punkt 10

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16:30]
2. Nyt fra (O) [16:35]
3. Mail håndtering (ODB) [16:45]
4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55]
5. Design af tutortrøjer (ODB) [16:55]
6. Diskussion af arbejdsprogram (DB) [17:10]
7. Pause [17:45]
8. Forslag til ændringer i vedtægter (ODB) [17:55]
9. Lukket punkt. [18:25]
10. Bestyrelsens pladser i diverse arbejdsgrupper (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: Linea

○ Referent: Jonas
Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]
Linea Winkler
- Møde med Emilie
- Møde med forperson ved CBS-students
- Universitetsbestyrelsesmøde
- Referent til Bajers Bar generalforsamling
- Møde om studiestart
- Deltaget i webinar om mødeledelse
- Skabelon for punkter
- Udsendt mail til alle studerende om årets frivillig
Emilie Gry Almstrup
- Møde med Linea
- Møde med AIESEC
- Studenterforum
- Møde med Aalborg Kommune
- Samarbejde på flere parametre: studiestart og tutorpakke,
eventuelle event og andet.
- Møde med Marie ang. politikkonference i DSF + planlægning af PK
- Fotoshoot med Signe
Christian Juel Nicolajsen
- Haft møde med sekretariatsleder og Erhvervsgruppen, angående diverse
samarbejder
- planlagt videre på GF
- Aftalt møde med kritiske revisorer
- Afholdt SSFU udpegningsudvalgsmøde
- Deltaget i Studenterforum
- Deltaget i møde med Redbull om muligt nyt samarbejde
- Deltaget i Danske Studerendes Fællesråds bestyrelsesweekend
- Meget introduktion til
DSF bestyrelsen fungerer
- Første behandling af politikpapir om trivsel og finansiering
- Ikke de større ting her, jeg talte med dem i LU og UPU om
de havde ændringer og det havde de ikk umiddelbart.
- Politik konference, skal afholdes over 3 dage istedet for 4.

Folk synes programmet virkede presset og de andre
ønskede ikke så meget digitalt socialt, så det er skåret fra.
Alberte Brix Lyng
- Gjort fællesdrev online sammen med Jonas
- Haft overlevering med Kristoffer
- Skrevet nyhedsbrev
- Planlægning af foreningsmøde
Jonas Ingerslev Christensen
- Udsendt invi til GF
- Lagt budget og regnskab på hjemmesiden
- Gjort fællesdrev online sammen med Alberte
Signe Hammershøj Poulsen
- SSFU møde
- Afholdt kommunikationsudvalgsmøde
- I gang med fødselsdagsuge på SoMe (Kontakt til tidligere formænd,
fødselsdagsvideo med formænd, boost af facebook og instaopslag m.
Anne, fotoshoots, kontakt til de fleste af vores sponsorater)
- Modtaget mange nomineringer til Årets Frivillig
Kerstin Zieger
- Møde med Aalborg kommune
- Forberedt MSC GF
- Færdiggør DM event
Gustav Osnes Gottlieb
Jener Rasmussen
- Deltager i studenterforum
- Mailhåndtering for EDB-drift udvalget
- Har undersøgt Kahoot en lille smule
Kristoffer Bornæs
Andreas Tornbo
- SSFU møde
- Møde med pigerne
- Møde med Cecilie og Lene
Niklas Antonisen
-

3. Mail håndtering (ODB) [16:45]
Roundnet
Vi har fået en mail fra Roundnet Denmark der vil høre om vi vil købe annonceplads hos dem.
Roundnet er en forening der udbreder kendskabet til roundnet/spikeball.
Indstilling: Det takker vi nej til
Vedtaget, Jener svarer
ST-rådet
ST-rådet vil gerne lave en konkurrence på deres nye instagram og spørger om vi vil
sponsorere en præmie/gavekurv dertil.
Indstilling: De får 300 kr til at købe en gavekurv

Indstilling vedtaget, Alberte svarer
ComuteApp
ComuteApp har kontaktet os ift. et samarbejde om udbredningen af appen. Der bliver
foreslået et online møde omkring et muligt samarbejde
Indstilling: Der indstilles til, at Linea undersøger forslaget og sender videre til
Erhvervsgruppen hvis det giver mening
Vedtaget

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55]
Partylogisk institut
Partylogisk institut (festudvalg for medicin kandidaten) søger 9450 kr. til deres
informationsaften
for 150 personer.
Indstilling: Vi betaler til Snacks og Drikkevarer sodavand, så 1.200 kr
Vedtaget, Jonas sender mail

5. Design af tutortrøjer (ODB) [17:00]
Motivator: Andreas Tornbo

Baggrund: Designet til tutortrøjer 2021 skal laves. Erfaringen fra sidste år er at man skal
starte i god tid, hvorefter jeg foreslår at vi allerede tager stilling til design nu. Billeder af
designet fra tidligere år kan findes i bilag 1
Tidligere har der været to forskellige måde at finde designet på:
1) Kommunikationsudvalget har stået for designet.
2) Studentersamfundet har lavet en konkurrence, hvor alle kan deltage om det
bedste design.
Indstilling: Bestyrelsen tager stilling til om der skal laves en konkurrence, eller om
kommunikationsudvalget skal stå for designet af tutortrøjerne.
Det er vedtaget at en konkurrence foretrækkes, Andreas tager det med videre

6. Diskussion af arbejdsprogram (DB) [17:15]
Motivator: Linea Winkler
Baggrund: Hvert år på den ordinære generalforsamling, skal generalforsamlingen diskutere
og godkende det arbejdsprogram som den kommende bestyrelse skal arbejde med det
følgende bestyrelsesår. Dette bestyrelsesår har været mærkværdigt på flere områder.
Naturligvis på grund af corona, men også fordi vores bestyrelsesår har været noget kortere
end det sædvanlige hele år. Mit forslag er, at vi indstiller det samme arbejdsprogram, evt
med ændringer.

Forberedelse: Læs vores nuværende arbejdsprogram, og overvej om der er fokuspunkter
der skal tilføjes, noget der skal slettes eller tilpassers. Arbejdsprogram er vedlagt i bilag 2
Indstilling: Bestyrelsen diskuterer om vi skal arbejde videre på gældende arbejdsprogram,
og nedsætte en skrivegruppe der vil skrive de ændringer vi eventuelt kommer frem til ind.
For at stemme det igennem til et kort, ekstraordinært møde d. 13. marts.
Efter diskussion er der nedsat en arbejdsgruppe der arbejder videre på arbejdsprogrammet
som tages op på det førnævnte møde. Arbejdsgruppen består af Christian, Kristoffer og
Emilie. Christian er tovholder

7. Pause [17:50]

8. Forslag til ændringer i vedtægter (ODB) [18:00]
Motivator: Linea Winkler og Jener Rasmussen
Baggrund: Vi har ønsket at give en mulighed for at ændre vores officielle titel på den
organisatoriske formand samt næstformand, for de som varetager posten og måtte ønske
dette. Udkast til motivation og ændring er vedhæftet i bilag 3.
Forberedelse: Læs forslaget igennem.
Indstilling: Bestyrelsen diskuterer forslaget og nedsætter en skrivegruppe der skriver
forslaget til vedtægtsændringen rent og fremlægger det for bestyrelsen. For at stemme det
igennem til et kort, ekstraordinært møde d. 13. marts.
Vedtaget, Jener, Emilie og Jonas er skrivegruppe
Emilie er tovholder

9. Lukket punkt. [18:30]

10. Bestyrelsens pladser i diverse arbejdsgrupper (ODB)
[18:50]
Motivator: Linea Winkler (Jacob Blasius’ mail)
Baggrund: Vi skal have fundet en repræsentant til arbejdsgruppen om Aalborg Kommunes
sports- og kultur messe samt en repræsentant til Studentersamfundets plads i Aalborg
Kommunes Advisory Board for bæredygtighedsfestivalen.
Forberedelse: Læs eventuelt mails om grupperne fra Jacob Blasius
Indstilling 1: Der vælges en repræsentant til arbejdsgruppen om Aalborg Kommunes
sports- og kulturmesse

Emilie tager den
Indstilling 2: Der vælges en repræsentant til Studentersamfundets plads i Aalborg
Kommunes Advisory Board for bæredygtighedsfestivalen
Posten bliver valgt på studenterforum, Emilie er tovholder

Eventuelt
-

Bestyrelsens rolle i SoMe opslag (Signe)
Valg af hovedansvarlig SSFU
- Posten er optaget
Politikkonference i DSF - hvem vil med? (Emilie)

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Linea Winkler
Emilie Gry Almstrup
- Møde med Aalborg Kommune ang. at gøre Aalborg til en bedre studieby
- Ekstraordinært AR-møde
- Følgegruppemøde vedr. tutorindsatsen
- Arbejdegruppe vedr. arbejdsprogram
- Planlæg politikkonference
- Find frivillig til Aalborg Kommunes Advisory Board (vælges på
Studenterforum)
- Tovholder for vedtægtsforslag til GF
Christian Juel Nicolajsen
- Afholde kritisk revisor møde
- Skrive beretning færdig, deadline senest den 13 marts.
- Forhåbentligt afholde møde i SSFU udpegningsudvalg
Alberte Brix Lyng
- Sende nyhedsmail ud
- Planlægge foreningsmøde med Kristoffer
- Være referent til MSC generalforsamling
Jonas Ingerslev Christensen
- Lagt diverse dokumenter op i relation til GF
Signe Hammershøj Poulsen
- Fortsætte med fødselsdagsuge på SoMe
- Kommunikationsudvalgsmøde
Kerstin Zieger
- MSC generalforsamling (5/3)
- DM/MA event (9/3)
Gustav Osnes Gottlieb
Jener Rasmussen
Kristoffer Bornæs

Andreas Tornbo
- Deltagelse i revisor møde
- Design af tutor trøjer
- Forberedelse til generalforsamling
Niklas Antonisen
-

Mødeevaluering
-

Snack budget var godt
Diskussionerne gik en smule i ring
Bilag der ikke er fortrolige skal gerne sendes med
Breakout rooms var en god idé
Godt at ordstyrer stoppede diskussioner der blev for lange

Godkendelse af referatet
Godkendt

