
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

Den 18. marts, 2021 klokken 16:30, Zoom link: https://aaudk.zoom.us/j/61406387048

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) - gik under eventuelt
Kerstin Zieger, Menig (x)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (x)
Jener Rasmussen, Menig (x)
Kristoffer Bornæs, Menig (x)
Andreas Tornbo, Menig (X)
Niklas Antonisen, Menig

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]

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

https://aaudk.zoom.us/j/61406387048


2. Nyt fra (O) [16:35]
Linea Winkler

- Møde med konsulent fra DSF
- Interview med Nordjyske
- Snak med Sana Doost om taleskrivning
- Møde med Christoffer Holgaard

Emilie Gry Almstrup
- Møde i Unge genopstartsgruppe (Aalborg Kommune)
- Ekstraordinært AR-møde
- Møde med Juel
- Skrevet kandidatur
- Skrevet årsberetning
- Møde med AR HUM-studenterrepræsentanter
- Følgegruppemøde vedr. tutorindsatsen 2021
- Møde med Dekan Rasmus Antoft
- Møde med Sazvan
- Indledende møde om Politikkonference
- Møde med AR HUM-repræsentanter ang. brev til rektor

Christian Juel Nicolajsen
- Deltagelse i møde om udvælgelse af åretsfrivillig
- Deltaget i møde om udarbejdelse af materiale til hvervnignsaften for SSFU
- Indledende møde om politikkonference
- Afholdt møde med Dansk Magisterforening

Alberte Brix Lyng
- Møde om årets frivillig
- Møde med potentiel ny volley-gruppe

Jonas Ingerslev Christensen
- møde i PK-deligationen
- Lagt GF-mappen op
- diverse mails
- fikset mailinglister for erhvervsgruppen

Signe Hammershøj Poulsen
- Møde ang. årets frivillig
- Reklame for DM og MA (Facebook opslag)
- Tutortrøjekonkurrence Facebook opslag
- Møde i SSFU (ang. hvervningsaften) + Begivenhed på Facebook

Kerstin Zieger
- Event med DM
- MSC generalforsamling

Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU

Jener Rasmussen
- Har svaret Connect Intl. og bedt om at søge vores pulje/fond

Kristoffer Bornæs
- Har haft møde med potentiel ny forening
- Planlagt møde med endnu en i næste uge

Andreas Tornbo



- Følgegruppemøde
- Skriveri med Tommy Telt, B concept, Føtex
- Møde om årets frivillig
- Møde med erhvervsgruppen - kurser
- Møde med SSFU.

Niklas Antonisen
-

3. Mail håndtering (ODB) [16:45]
Mail fra Niels Peter Terp:
Studentersamfundet skal have fundet 2 repræsentanter der være med i en
arbejdsgruppe om studiestarten 2021, arbejdsgruppen er med Jeppe Emmersen som
formand.

- Andreas vil gerne være med
- Linea leder efter endnu en frivillig

Mail fra Niels Peter Terp:
Studentersamfundet skal have fundet 2 repræsentanter der være med i en
arbejdsgruppe der skal beskæftige sig med genåbningen på nuværende semester (forår
2021). Arbejdsgruppen er med Olav Geil som formand. Det ses gerne at den ene
repræsentant er fra sund/eng/tech og den anden hum/samf.

- Christian vil gerne og kigger efter nummer 2

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55]
Connect Intl søger aktivitetspuljen: 1500 kroner til en hovedpræmie til et walking-event,
hvor der er konkurrence mellem hvor SIS, LISE og SIV konkurrerer semestrene imellem
om at gå flest km i løbet af hele marts

Indstilling: Bestyrelsen bevilger beløbet til Connect Intl
Indstilling vedtaget
Ansvarlig: Jonas svarer

5. Studenterpolitisk pulje (DB) [17:00]

Motivator: Christian og Linea

Baggrund: Lige nu er den studenterpolitiske pulje en af de puljer der bliver mindst anvendt
af de studerende, puljen har lige nu til formål at S’ets indvalgte kan få refunderet forplejning
(op til 50 kr pr mand) hvis de holder formøder inden et møde i et af AAU’s råd eller nævn. De
nuværende retningslinjer kan læses her:
https://drive.google.com/file/d/1mw9kBOyBDwH1tqUXbyXAUjOegpR2j3Qe/view?usp=sharin
g

Motivation: Vi ser gerne at bestyrelsen diskuterer - og beslutter - om denne pulje kan
indbefatte mere end blot forplejning. F.eks. har vi indvalgte studerende i KBH som vi gerne
vil invitere til Aalborg, dette er f.eks. i forbindelse med akademisk råds netværket samt

https://drive.google.com/file/d/1mw9kBOyBDwH1tqUXbyXAUjOegpR2j3Qe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mw9kBOyBDwH1tqUXbyXAUjOegpR2j3Qe/view?usp=sharing


bootcamps så mit forslag vil være at indvalgte transport i forbindelse med studenterpolitik
også kunne refunderes fra denne konto.

Indstilling: Bestyrelsen godkender at udvide puljens formål til at også at dække
transport fra København og Esbjerg, til møder  forskellige aktiviteter
Studentersamfundet står som afsender på. Der skal tilstræbes den billigst mulige
transport løsning.

- Godkendt

Jonas opdaterer hjemmesiden med studenterpolitisk pulje

6. Lukket punkt (ODB) [17:20]

Eventuelt
- Studenterrepræsentanter i AR HUM og SAMF vil sende et brev til rektor vedr.

manglende studenterinddragelse i AAU’s strategiske beslutninger. Alle
studieforeninger på HUM og SAMF bliver spurgt, om de også vil skrive under. Der
er et udkast til brevet her:
https://docs.google.com/document/d/1eFrr5qRDJ8xy8_n_RRixMlLGO5tftSPQuFC
MgDyFt_g/edit?usp=sharing

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

- Deltage i generalforsamling
Linea Winkler

- Find frivillig til arbejdsgruppe
Emilie Gry Almstrup

- Arbejde ang. brev til rektor
- Planlæggelse af PK
- Aalborg Kommune samarbejde vedr. tutor-program

Christian Juel Nicolajsen
- Hvervningsmøde m. SSFU

Alberte Brix Lyng
- Møde med potentiel ny forening med Kristoffer

Jonas Ingerslev Christensen
- Forberedelse til GF
- Opdatering af pulje på hjemmesiden
- svar på puljeansøgning

Signe Hammershøj Poulsen
- Møde i komm. udvalget
- Hvervningsmøde m. SSFU

Kerstin Zieger
- SSFU hvervemøde

Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU

https://docs.google.com/document/d/1eFrr5qRDJ8xy8_n_RRixMlLGO5tftSPQuFCMgDyFt_g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eFrr5qRDJ8xy8_n_RRixMlLGO5tftSPQuFCMgDyFt_g/edit?usp=sharing


Jener Rasmussen
-

Kristoffer Bornæs
-

Andreas Tornbo
- SSFU møde
- Forberedelse til generalforsamling
- Yderligere kontakt til Føtex, Tommy Telt og B concept.
- Møde med Aalborg kommune - Tutor program

Niklas Antonisen
-

Mødeevaluering

Godkendelse af referatet
Godkendt


