Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 15. april, 2021 klokken 16:30, Zoom link: https://aaudk.zoom.us/j/61508875208

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
Signe Hammershøj Poulsen, Menig (x)
Kerstin Zieger, Menig (x)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (x)
Jener Rasmussen, Menig (x)
Kristoffer Bornæs, Menig (x) Ankom ved punkt 6
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) [16:50]
5. Godkendelse af vedtægtsændringer i Fællesrådet for Psykologi (ODB) [16:50]
6. Medlemsmøde (ODB) [17:00]
7. Lukket punkt (O) [17:15]
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

○
●

Linea er ordstyrer, Alberte referent

Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]
Linea Winkler
- Overlevering med Christoffer
- Møde i universitetsbestyrelsen
- Interview
- Møde med nye frivillige
- Håndtering af diverse overleverings-kontakter.
Emilie Gry Almstrup
- Delegationsmøder
- Møder om SSH
- Møde i arbejdsgruppe ang. SSH-profilbeskrivelse
- Møde ang. ECIU
- Møde med Christian ang. DSF
Christian Juel Nicolajsen
- Møde angående SSFU
- Møde med sekretariatsleder
- Delegationsmøder
- Møde i Danske Studerendes fællesråd (DSF)
- Kommunalvalgsnetværk
- Netværket skal kunne vidensdele og lave sparring, ift
hvordan vi kan få nogle pointer frem i disse valg
- Model for stemmebæring til forårets politikkonference
- Vi valgte en model der skulle sikre så bred repræsentation
så muligt, for at sikre så stor mulighed for demokratisk
samtale så muligt.
- Model for sprog til bestyrelsesmøder
- Behandling af medlems anmodning fra Studenterrådet på Syddansk
Musikkonservatorium
- De er betinget godkendt, da de skal have alle formalia på
plads inden de endeligt kan optages som en
medlemsorganisation i DSF
- Debat punkt ift. udflytning af uddannelsespladser
- Vores holdning er at man ikke flytter uddannelser, men man
skal se ind i at skabe nye gode tilbud
Alberte Brix Lyng
- Intet nyt
Jonas Ingerslev Christensen
Signe Hammershøj Poulsen

-

Kommunikationsudvalget er i gang med ‘tilflytterguide’ på SoMe platforme
(giv det noget kærlighed pleeeeease)
- Der er snart frist for indsendelse af idéer til logoet på tutortrøjerne for
2021
- I kontakt med AIESEC
Kerstin Zieger
- AISEC med Signe
Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU
- Carlsberg
Jener Rasmussen
- Opsat ny hjemmeside til Lyd&Lys,
https://lydlys.studentersamfundet.aau.dk/
Kristoffer Bornæs
- Volleyklub skal have møde med kasser
Andreas Tornbo
- Møde med Lena og Tina og AAU kommunikation omkring studiestart.
Niklas Antonisen
- Møde om SSH

3. Mail håndtering (ODB) [16:45]
Ingen nye mails.

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:50]
Ingen nye puljeansøgninger.

5. Godkendelse af vedtægtsændringer i Fællesrådet for
Psykologi (ODB) [16:50]
Motivator: Linea
Motivation: Vi skal have godkendt Fællesrådet for Psykologis vedtægtsændringer. Deres
opdaterede vedtægter er vedlagt i bilag 1. Her er overblik over ændringerne:
- Ændring i § 3 - Stk. 9: PR-gruppe, hvor PR-gruppen nu er gjort til en flydende
arbejdsgruppe, der kan optage medlemmer uden at der er behov for GF.
Før skulle medlemmer vælges ind i gruppen på GF.
- Tilføjelse under § 4 (Stk. 3), der opremser minimumspunkter på dagsordenen ifm. en
ordinær generalforsamling.
Indstilling: Bestyrelsen godkender ændringerne.
- Vedtaget
Linea svarer.

6. Medlemsmøde (ODB) [17:00]
Motivator: Alberte
Motivation: På nuværende tidspunkt er der to personer der er interesserede i at melde sig
ind i bestyrelsen. På baggrund af dette diskuterede vi sidst om vi skulle holde et
medlemsmøde snarest så de har mulighed for at melde sig ind.
Indstilling: Der skal holdes et medlemsmøde d.6/5 kl.16.30
-

Vedtaget

Andreas og Linea er tovholdere.
-

Bestyrelsen er velkommen til at tage fat i Christian Juel hvis der ønskes hjælp

7. Lukket punkt (O) [17:15]

Eventuelt
Kristoffer - aftale om møde med volleyklub
Emilie - Skal vi lave et studenterpolitisk event med andre studieforeninger om SSH?
- Bestyrelsen er positivt stemt overfor et samarbejde om eventet.
Christian - Eventuelt deltager til SSFU
Emilie - bestyrelsesmøde-”regler”

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Linea Winkler
- Færdiggør overlevering
- Indkald til medlemsmøde
Emilie Gry Almstrup
- AR netværksmøde
- Evt. AR intromøde (kommer an på eksamen)
- Politikkonference i DSF
- Møde med AAU’s medlem ii ECIU og Blasius fra DSF
- Møde med ECIU studenterrepræsentanter
- Møde med Ida STEM

- Rekoratmøde
Christian Juel Nicolajsen
- Sidste overlevering
- AR netværksmøde
- Politikkonference i DSF
Alberte Brix Lyng
- Samle overleverings arbejdsgruppe
- Holde møde med ST-rådet
- Overlevering med Kristoffer og Reda
Jonas Ingerslev Christensen
Signe Hammershøj Poulsen
- Kommunikationsudvalgsmøde
- Evt. SSFU-møde
Kerstin Zieger
- AIESEC
- SSFU
Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU
- Leverandørsamarbejde
Jener Rasmussen
Kristoffer Bornæs
- Møde med Andreas og volleyklub
Andreas Tornbo
- Overlevering
- Kontakt til forskellige parter om studiestart på honnørkajen.
- Møde med Lena
Niklas Antonisen
- AR formøde
- AR netværk

Mødeevaluering
-

Godkendelse af referatet
Godkendt

