
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

Den 8. april, 2021 klokken 16:30, Zoom link: https://aaudk.zoom.us/j/61356105339
passcode:710316

Ordinære medlemmer:
Linea Winkler, Organisatorisk Formand
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 kl.18
Kerstin Zieger, Menig - Ankom 17.30 (x)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (X)
Jener Rasmussen, Menig
Kristoffer Bornæs, Menig - dukkede op kl. 17.00 (x)
Andreas Tornbo, Menig (x)
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig (X)
Christoffer Holgaard, tiltrædende Organisatorisk Formand (X)
Reda Hassaine, tiltrædende menig (X)

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. Fordeling af bestyrelsesposter (DB) [17:10]

6. Pause [17:20]

7. Godkendelse af GF-referat (DB) [17:30]

8. Introduktion til IT i Studentersamfundet (O) [17:50]

9. Overlevering i bestyrelsen (ODB) [18:00]

Eventuelt

Til næste gang (O)

Mødeevaluering

Godkendelse af referatet

https://aaudk.zoom.us/j/61356105339?fbclid=IwAR3Bi2v2x-bKA3REeTPA4JYYvNSIPBKGnHgqi6TXiovwDn9NHQhcxNEMni8


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

1. Formelt (B) [16:30]
● Valg af ordstyrer og referent

○ Ordstyrer: Alberte
○ Referent: Jonas

● Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

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

-
Emilie Gry Almstrup

- Generalforsamling
- Møde med Jacob Blasius
- Møde med ECIU
- Møde med Niklas
- 3 møder med POLIS
- Med med Rasmus Antoft
- Delegationsmøde - politikkonference i DSF
- Studenterforum

Christian Juel Nicolajsen
- Hvervningsmøde i Studiestartsfestudvlaget
- Påbegyndt overlevering med Andreas Kamstrup Tornbo
- Møde med uni.
- Deltaget i Studenterforum
- Deltog i vores Generalforsamling
- Delegationsmøde til Politik Konferencen

Alberte Brix Lyng
- Møde med evt. ny gruppe med Kristoffer
- Møde med uni
- Deltaget til generalforsamling

Jonas Ingerslev Christensen
- Oprettet mail til nye medlemmer
- Fået tilføjet ny bestyrelse til diverse
- Møde i PK-deligationen

Signe Hammershøj Poulsen
- Hvervningsmøde i Studiestartsfestudvalget (SSFU)
- Deltog i Generalforsamlingen
- Påskekonkurrence på SoMe
- Fundet potentiel ny IT-ansvarlig til bestyrelsen

Kerstin Zieger



- GF
- SSFU

Gustav Osnes Gottlieb
- Carlsberg
- Studiestartsfest
- Hvervningsmøde i Studiestartsfestudvalget (SSFU)

Jener Rasmussen
-

Kristoffer Bornæs
- Møde med Volleyklub
- Ny opstartende forening

Andreas Tornbo
- Møde med Christian
- Skriv med bconzept
- SSFU

Niklas Antonisen
- Møde med uni
- Møde med POLIS om SSH

3. Mail håndtering (ODB) [16:45]
Kristian Engberg, alumni KU. Søger om støtte til frokostafspændning, har allerede
indsamlet 5000 ud af 18.000. Planen er tre ugentlige sessioner i uge 14-25. Vi vil få et
link til vores studerende også.
OPDATERING: Der er kommet en ekstra mail hvori Kristian fortæller der nu er indsamlet
15.000 kr. Han spørger fortsat om vi vil støtte og håber vi vil dele begivenheden på
vores SoMe platforme.

Indstilling: Vi godkender at bidrage økonomisk og via reklame på vores SoMe

Indstilling faldet, Alberte svarer

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55]
Medisrådet, medicinerrådet, ST-rådet, Festum-Ad-Mortum og idrætsrepræsentaner søger
udviklingspuljen om 5000 kroner til afholdelse af et online stand-up-arrangement for alle
studerende på SUND-fakultetet. Pengene vil gå til en del af betalingen for de to
komikere.

Medisrådet, medicinerrådet, ST-rådet, Festum-Ad-Mortum og idrætsrepræsentaner søger
puljen sport og fritid om 2000 kroner til afholdelse af et online stand-up-arrangement for
alle studerende på SUND-fakultetet. Pengene vil gå til det elektronik samt transport.

Indstilling 1: Vi godkender Det fulde beløb og altså begge puljer.
faldet

Indstilling 2: Hvis hele beløbet godkendes bør alle studerende i S-et inviteres
Faldet



Indstilling 3: Der indstilles til, at vi godkender ansøgningen til udviklingspuljen på 5000
og afviser ansøgningen til sport og fritid puljen på 2000
Indstilling vedtaget, Jonas svarer

Indstilling 4: Godkender sport og fritidspuljen på 2000 kr, men afviser udviklingspuljen
på 5000 kr.
Faldet

5. Fordeling af bestyrelsesposter (DB) [17:10]

Motivator: Linea Winkler

Motivation: Vi skal formelt have fordelt de meniges poster i den tiltrædende bestyrelse, så
posterne kan overleveres de næste par uger.

Signe Hammershøj Poulsen - kommunikationsansvarlig
Kerstin Zieger - Eventansvarlig
Gustav Osnes Gottlieb - Eksterne samarbejdspartnere
Niklas Antonisen - Indvalgteansvarlig
Reda Hassaine - Ansvarlig for fakultetsråd og lokale studieforeninger

Alle bestyrelsesmedlemmer tager et billede op ad en hvid væg og sender til Jonas

Cafedriftsansvarlig - Gustav
Ansvarlig for 407 - Reda
Erhvervsgruppen - Andreas

Ubesatte poster
● Studiestartsansvarlig

○ Andreas ansvarlig indtil videre, men der søges frivillige til at tage
arbejdsbyrden

● IT-ansvarlig
○ Indstilling: Jonas forlader bestyrelsen, men bibeholder admin rettigheder og

varetager diverse opgaver indtil ny ansvarlig bliver fundet
○ Vedtaget

● Socialpolitisk ansvarlig
○ Emilie dækker opgaverne indtil ny ansvarlig bliver fundet

6. Pause [17:20]

7. Godkendelse af GF-referat (DB) [17:30]

Motivator: Linea Winkler



Motivation: Vi skal have godkendt referatet fra generalforsamlingen, det er vedlagt i bilag 1.
Derefter skal de sættes på hjemmesiden.

Forberedelse: Læs bilag 1 igennem og sæt eventuelle kommentarer inden mødet, så
gennemgår vi dem sammen.

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet fra generalforsamlingen og det bliver lagt på
hjemmesiden.
Vedtaget, jonas uploader

Note: vi tydeliggøre i referatet fremover, at der var tilladelse til at tage billeder/optage

Note: Jonas opdatere vedtægterne

8. Introduktion til IT i Studentersamfundet (O) [17:50]

Motivator: Jonas Ingerslev

Motivation: Nu hvor vi har nogle nye medlemmer, skal vi lige have gået igennem diverse
IT-løsninger så alle er er med på, hvordan Bestyrelsen opererer.

9. Overlevering i bestyrelsen (ODB) [18:00]
Motivator: Linea Winkler
Motivation: Ved bestyrelses skift har vi før haft overlevering med sommerhustur for den
tiltrædende og aftrædende bestyrelse. Corona har vendt mange ting på hovedet, så vi skal
have en diskussion om, hvad vi gør i år.

Indstilling: Vi finder en fysisk dag hvor vi kan holde overlevering og evt sociale aktiviteter.
Vedtaget

Indstilling til aktivitet: Lokale crawl, hvor bestyrelsen får en chance for at se lokaler/områder
relateret til Studentersamfundet og deres arbejde
Vedtaget

- Arbejdsgruppe: Alberte(tovholder), Jener, Jonas, Juel, Gustav, Linea (kun med
madlavning, vin og indkøb)

Eventuelt
Kristoffer - tips til opstart af ny gruppe. Spørgsmål fra volleyklub.

Medlemsmøde indkaldelse
Det bliver ført på dagsorden næste møde

Genåbning af AAU og alkoholpolitik



Til næste gang (O)
Bestyrelsen

-
Linea Winkler

-
Emilie Gry Almstrup

- Bestyrelsesmøde i DSF
- Delegationsmøde vedr. politikkonference i DSF
- Deltagelse til politikkonference-weekend i DSF
- Møde med indvalgteansvarlig

Christian Juel Nicolajsen
- Bestyrelsesmøde i DSF
- Delegationsmøde vedr. politikkonference i DSF
- Deltagelse til politikkonference-weekend i DSF
- Give overlevering
- Deltage i overleveringsmøder

Alberte Brix Lyng
- Svar Kristian Engberg (mailhåndtering)
- Planlægge møde med arbejdsgruppe om overlevering
- Sætte punkt op på Slack

Jonas Ingerslev Christensen
- Opdateret bestyrelsen på hjemmesiden
- Uploade diverse dokumenter til hjemmeside

Signe Hammershøj Poulsen
-

Kerstin Zieger
- SSFU

Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU

Jener Rasmussen
-

Kristoffer Bornæs
-

Andreas Tornbo
- Masser af overlevering
- Møder om studiestart

Niklas Antonisen
- Møde med Studenterpolitisk ordfører om SSH

Mødeevaluering
- Godt initiativ med snacks
- Meld afbud i bedre tid (24 timer før mødet)

Godkendelse af referatet

Godkendt


