Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
Den 29. April 2021, klokken 16:30 - 18:20, Zoom link: https://aaudk.zoom.us/j/68184147607

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand (X)
Linea Winkler, Organisatorisk Næstforperson (X)
Emilie Gry Almstrup, Studenterpolitisk Ordfører (X)
Andreas Tornbo, Kasserer (X)
Signe Hammershøj Poulsen, Menig (x)
Kerstin Zieger, Menig (X)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (X)
Niklas Antonisen, Menig
Reda Hassaine, Menig (X)
Observatører:
- Salma (X)
- Jakob (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) [17:05]
5. Feedback på Volley Nords vedtægter (ODB) [17.25]
5. Forretningsorden (ODB) [17:55]
Eventuelt [18:20]
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: Christoffer Holgaard
○ Referent: Kerstin Zieger
Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]
Christoffer Holgaard
- Møde med rektorat
- Kontraktforhandlinger
- Møder med SPO og IDA Stem
- Politik konference (min intro til studenterpolitik)
Linea Winkler
- Deltagelse i undersøgelse om studenterpolitik gennem tiden
- UNIbest netværk
- Sparring med polyteknisk forening
- Sparring med en frivillig
Emilie Gry Almstrup
- Deltagelse til Politikkonference
- Møde med rektorat
- Møder med SPO og IDA STEM
- AR netværksmøde
- AR møde
- Møde i studiemiljørådet
- Møde med AAU om ECIU
- Møde i Internationalt Udvalg (DSF)
Signe Hammershøj Poulsen

AIESEC
- Kommunikationsudvalgsmøde
- Reklame for Lykkebo
Kerstin Zieger
- SSFU
- AIESEC
Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU
- Måske et nyt samarbejde
Andreas Tornbo
Samarbejdsaftale med DM
- Møde med Volley Nord
- Møde om studiestart
Niklas Antonisen
Reda Hassaine
-

3. Mail håndtering (ODB) [16:45]
Mail modtaget fra Lone Krogh
Studielivsprojektets afsluttende forskningskonference online torsdag
Dato: d. 27. maj 2021 kl. 9.30-15.30
Kort intro:
“Alt for mange studerende i videregående uddannelser oplever i dag forskellige former for
psykosociale og trivselsmæssige problemer. Konferencen går tæt på de studerendes
erfaringer med stress, psykisk sygdom og livskriser, og hvordan de kæmper med at
fastholde tilhør til deres uddannelser.”
Hvis det har interesse, så er vi velkomne.
Hvis man er interesseret kan man skrive til Christoffer
__________________________________________

Mail fra FixD (studieforeningen for Interaktionsdesign)

De ved at planlægge online bingo for alle deres medlemmer, og vil høre om vi vil
sponsorere præmier mod reklame for deres medlemmer.
Er vi interesseret i dette?
Vi svarer FixD at de skal søge en af vores puljer samt være mere specifikke (f.eks. Et beløb
eller andet), så vi kan forholde os til deres forespørgsel.
Christoffer svarer

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:05]
Medicin med industriel specialisering, Medicin, Idræt, Sundhedsteknologi søger 10.000kr fra
aktivitetspuljen til afholdelse af et online stand-up-arrangement for alle studerende på
SUND-fakultetet. Pengene vil gå til betaling af de to komikere.

“...invitere 2 komikere til at lave online underholdning, lave en form for interaktion med de
studerende og efterfølgende stå for et oplæg til videre samvær mellem de studerende.”

Indstilling 1: Vi godkender Det fulde beløb.
- Indstilling frafalder
Indstilling 2: Vi betaler for én af de to komikere (5.000kr.)
- Indstilling frafalder

Indstilling 3: Vi afviser ansøgningen
- Indstilling frafalder
Indstilling 4: Vi giver 3.000kr.
- Indstilling vedtaget
Linea svarer på ansøgningen

5. Feedback på Volley Nords vedtægter (ODB) [17.25]
Punktet er trukket og udgår

5. Forretningsorden (ODB) [17.55]
Motivator: Christoffer holgaard
Motivation: Bestyrelsen skal godkende den nye forretningsorden for 2021/2022. Inden vi
kan gøre dette, skal vi have læst og forholdt os til kommentarerne i den.
https://docs.google.com/document/d/1qGQyD7UtsEo67tYVVHYLmExfJ1V3csA8/edit
Indstilling: Bestyrelsen godkender forretningsordenen 2021/2022
- Indstilling vedtaget

Kahoot licenser
Motivator: Christoffer holgaard
Motivation: Vi købte for noget tid siden en Kahoot Pro konto, men det abonnement vi har
købt, giver kun adgang til at én enkelt bruger kan lave/afholde Kahoots.
Problemet:
“Vi er ikke umiddelbart interesserede i at uddele dette login rundt i hele foreningen, da det
så bliver svært for sekretariatet at holde styr på hvem der bruger det hvornår, og fordi det
går imod Kahoots Terms and Conditions.”

Mulige løsninger:
1: Vi tilføjer flere licenser til vores nuværende produkt.
Vi kan tilføje licenser til vores produkt, til 228.00 EUR pr. ekstra licens. Dette er med den
nuværende licens og giver adgang for 50 deltagere
2: Vi køber deres produkt for teams: ”Kahoot! 360 Plus for teams”
Vi kan opgradere vores abonnement, for så at køre med deres nye produkt for teams. Her
er prisen 240 EUR=1.784,59 DKK pr. licens pr. år, men man skal mindst købe 5 licenser, for
en pris på 1200EUR = 8.923,47 DKK pr. År. Her er der så plads til 100 deltagere.

Vi venter med at tage en beslutning om dette, indtil vi ved, hvor mange grupper der kunne
være interesserede i dette.

Lukket punkt (ODB) [30min]

Eventuelt [18:20]

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Christoffer Holgaard
Linea Winkler
- Svare på puljeansøgning
- Planlægge medlemsmøde
- Afholde medlemsmøde
Emilie Gry Almstrup
- Arbejdsgruppemøde ang. SSH-profilbeskrivelse
- Rekoratsmøde
- Møde i DSF vedr. Europæisk universitetsalliance
- Medlemsmøde
Signe Hammershøj Poulsen
- Kommunikationsudvalgsmøde
- SSFU - Møde ang. PR
Kerstin Zieger
- SSFU
- Stable nyt eventudvalg på benene

- Snakke om studiestart med Andreas og Signe
Gustav Osnes Gottlieb
- Samarbejdsaftaler
- SSFU
Andreas Tornbo
- Arbejde på studiestart
- Medlemsmøde
Niklas Antonisen
Reda Hassaine

Mødeevaluering
-

Godt første møde generelt
Gerne smide nye punkter ind i dagsordenen tidligere end hvad det var tilfældet i dag
Gerne bedre til ikke at gentage hinandens pointer, da dette resulterer i et længere
møde

Godkendelse af referatet

