Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
D. 27-05-2021, klokken 16:30-18:30, Barbaren (Fibigerstræde 15)

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand
Linea Winkler, Organisatorisk Næstformand X
Emilie Gry Almstrup, Studenterpolitisk Ordfører
Andreas Tornbo, Kasserer X
Signe Hammershøj Poulsen, Menig
Kerstin Zieger, Menig
Gustav Osnes Gottlieb, Menig
Andreas Tornbo, Menig X
Niklas Antonisen, Menig
Reda Hassaine, Menig X
Salma Sherzai, Menig
Jakob Hammershøj Poulsen, 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) [17:30]
SSH-Workshop og PBL (O) [17:30]
Ens signature (ODB) [17:35]
Oprettelse af online aktivitetskalender (ODB) [17:45]
Kommunikationsworkshop (ODB) [18:05]
Opdatering af 407 booking (OB) [18:25]
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:
○ Referent:
Godkendelse af dagsorden
○

2. Nyt fra (O) [16:35]
Christoffer Holgaard
- Møde med fagforeningen
- Været til forskningskonference
Linea Winkler
Emilie Gry Almstrup
Signe Hammershøj Poulsen
Kerstin Zieger
Gustav Osnes Gottlieb
- Møde med fagforening
- Møde med potentiel samarbejdspartner
- SSFU
Andreas Tornbo
Møde med samarbejdspartnere

- Arbejde på studiestart
Niklas Antonisen
Reda Hassaine
Salma Sherzai
Jakob Hammershøj Poulsen
-

3. Mail håndtering (ODB) [16:45]
Mail fra: Speedfriending
Speedfreinding laver arrangementer, hvor man kan lære mange mennesker at kende på
kort tid. Det er her tiltænkt, som en måde at bekæmpe ensomhed på ifm. Corona.
Hvis vi har lyst til at høre mere om speedfriending, så kan vi kontakte dem, eller hvis der er
stemning for at prøve det af, kan vi booke et møde.
Læs venligst bilag 1

Hvad skal vi give dem af svar?
Vi skriver ellers tak til tilbuddet.

Mail fra: FakSund
De har nogle ting til opbevaring i lager-rum i Studenterhuset, men som de ikke længere har
adgang til. Hvor kan de opbevare det istedet? Facilityservice foreslår lokale 407.
Reda sender forespørgslen videre til pigerne

Mail fra: Sex og samfund (Udgår)

De vil gerne have os og andre studieforeninger til at underskrive følgende forslag, så de kan
tage det videre til universitetets administration.
”Vi accepterer ikke kønsdiskriminerende sprogbrug. Vores sprog har en stor betydning for
de forventninger der er til køn. Udtryk som 12-tals piger, IT drenge, piger/mænd og
useriøse drenge er med til at reproducere de stereotype forestillinger der er om køn. På
uddannelsen kan I eksempelvis arbejde med at bruge sprog, der ikke kategoriserer
kønsadfærd, og som henvender sig til alle uanset køn.”
Løsningsforslag: Ændring i ord som formand på AAU’s fakulteter. Dette kan eksempelvis
ændres til for-person eller repræsentant
Løsningsforslag: Inkludering af pronominer på AAU’s hjemmeside og på især professorer,
vejleder og administrationens autosvar på aau-mail
Løsningsforslag: Omfavnende læringsmiljø som viser LGBTQIA+ flag og bannere* på
campus. Her kan uddannelserne give tryghed til alle elever, samt offentligt håndtere og
anerkende eventuelt hærværk. Derudover kan skolen fejre Pride Måned i juni både på
campus og offentligt på FaceBook. (*evt. tekst på flagene: "xyz has no sexuality/gender"
"respect my pronouns" "love is love". Dette bliver leveret som et kit fra Sex og Samfund.)
Skal dette underskrives, afvise eller stille nogle ændringsforslag?

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:30]
Ingen puljeansøgninger

SSH-Workshop og PBL (O) [17:30]
Der er SSH-workshop d. 1 Juni, som alle gerne skulle have fået mail om. Det er interessant for
dem som går på HUM og SAMF eller studenterpolitisk aktive eftersom det forandrer en stor del
af universitet. Desuden vil der også blive snakket om det nye PBL-institut, som vedrører alle.

Vedtægtsændringer i FakSund (ODB) [17:35]
Motivator: Christoffer Holgaard
Baggrund: Der har lige været generalforsamling i FakSund, og der er nogle vedtægtsændringer

som skal godkendes.
Ændringer: Titler som eks. formand ændres til forperson, og i paragraf 2 stk 2 plejede der at stå,
at arrangementer skulle være alkoholfrie. Nu står der at man bestræber sig på, at finde alkohol
frie alternative

Indstilling: Vi godkender ændringerne
Ændringen er godkendt, Christoffer svarer FakSund og informerer sekretariatet.

Ens signature (ODB) [17:40] (Udgår)
Motivator: Christoffer Holgaard
Baggrund: Pigerne gjorde mig opmærksom på, at det ikke er alle der bruger en S’et signatur,
når man skriver på vegne af sin post i S’et. Desuden fik jeg at vide, at S’ets logo ikke altid var
synligt i de mails jeg selv sendte, hvilket derfor lægger op til, at vi skal snakke om, hvorvidt vi
ikke skal have os skabelon til en fast Signatur for alle, hvor blot navn, post og nummer variere
Indstilling: Vi bliver enige om en ens signatur for alle.

Oprettelse af online aktivitetskalender (ODB) [17:50]
Motivator: Christoffer Holgaard
Baggrund: Der har været møde med rektor, hvor dette emne har været på banen. Det
omhandler at lave en online aktivitetskalender til vores hjemmeside, hvor alle arrangementer af
barer, lokale studieforeninger og S’et selv står i. Dette giver et bedre udgangspunkt for, at vi kan
vide hvad der sker rundt om i organisationen, for at de studerende kan se mulige arrangementer
der er at deltage i, og for at AAU kan se hvor aktive Studentersamfundet er.

Bestyrelsen er meget positivt stemt, og håber på at det kan blive klar til efter sommer. Jakob
undersøger sagen.

Kommunikationsworkshop (ODB) [18:10] (Udgår)
Motivator: Linea
Baggrund: Vi vedtog på generalforsamlingen at bestyrelsen fortsat skulle arbejde mod at få
skabt en kommunikationsworkshop. Den der blev aflyst i november, var jeg tovholder på, og jeg
vil gerne stå for planlægningen igen. Min forslag er at vi holder den i oktober, og så laver
grundarbejdet med at identificere problemstillinger i vores frivillighed inden da. Det er desuden
også et punkt i vores arbejdsprogram.
Indstilling: Linea holder oplæg om idéerne hidtil, og åbner derefter for en diskussion i hele
bestyrelsen om fokuspunkter, inddragelse mv.

Opdatering af 407 booking (OB) [18:30] (Udgår)
Motivator: Linea
Baggrund: Vi skal have opdateret vores bookingskema på drev til 407. Så det dækker de sidste
3 kvartaler i 2021. Hvem vil stå for det?

Eventuelt

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Christoffer Holgaard
Linea Winkler

Emilie Gry Almstrup
Signe Hammershøj Poulsen
Kerstin Zieger
Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU
- Samarbejdspartnere
Andreas Tornbo
- Møde om studiestart
- Eksamener
Niklas Antonisen
Reda Hassaine
Salma Sherzai
Jakob Hammershøj Poulsen
-

Mødeevaluering

Godkendelse af referatet
Referatet er godkendt

