
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 13-05-2021 klokken 16:30-18.00, Zoom link: https://aaudk.zoom.us/j/65939323944

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand (X)
Linea Winkler, Organisatorisk Næstformand
Emilie Gry Almstrup, Studenterpolitisk Ordfører (X)
Andreas Tornbo, Kasserer (X)
Signe Hammershøj Poulsen, Menig
Kerstin Zieger, Menig (X)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (X)
Niklas Antonisen, Menig (X)
Reda Hassaine, Menig (X) - gik fra mødet undervejs
Salma Sherzai, Menig (X) - gik fra mødet undervejs
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (X)

Christian Juel Nicolajsen, Observatør (X)

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16.30]

2. Nyt fra (O) [16.35]

3. Mail håndtering (ODB) [16: 55]

4. Puljeansøgninger (ODB) [17.15]

5. Godkendelse af referat fra medlemsmøde (ODB) [17.25]

6. Fordeling af poster (ODB) [17.30]

7. Uddeling af årlig pris til praktikvirksomhed (ODB) [17.40]

Eventuelt [18:00]

Til næste gang (O)

Mødeevaluering

Godkendelse af referatet

https://aaudk.zoom.us/j/65939323944


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

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

○ Ordstyrer: Christoffer
○ Referent: Emilie

● Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

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

Christoffer Holgaard
- Rektoratsmøde
- Møde med kommende mulig samarbejdspartner

Linea Winkler
-

Emilie Gry Almstrup
- Medlemsmøde
- Møde med Esbjerg S’et
- Møde med Juel ang. DSF
- Møde med internationalt udvalg i DSF
- Møde med SPO
- Snak med DR Nordjylland om eksamenssnyd

Signe Hammershøj Poulsen
-

Kerstin Zieger
- AIESEC
- Mail fra DM/MA

Gustav Osnes Gottlieb
- Carlsberg
- SSFU
- medlemsmøde



Andreas Tornbo
- Studiestart
- Medlemsmøde

Niklas Antonisen
- udarbejdelse af mailliste på indvalgte

Reda Hassaine
-

Salma Sherzai
-

Jakob Hammershøj Poulsen
-

Christian Juel Nicolajsen
- Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøde DSF 15.05.2021

- Nyt fra S’et
- Medlemsmøde og indsupplering
- Frivillighed bekymring – nu i den fortsatte nedlukning, hvor folk

stadigvæk ikke må mødes
- SU → debat à Vi er positive over at bibeholde og ikke forringe

vores levevilkår
- I fremtiden får vi flere rektoratsmøder
- Ønske om forbedring af uddannelseskvaliteten, ved at det er

lidt tosset at vi må mødes på uni. men vores vejleder må
eksempelvis ikke?

- Fremtidigt samarbejde med professionshøjskolernes
studenterorganisation (SFUC)

- Evaluering af Politikkonference
- Forretningsudvalgs opstillingsproces

- Møde med Kulturministeriet om foreninger
- Man kan diskutere om vi er i en gråzone, på den måde at universitet i

nogle sammenhænge har givet os lov, men egentligt hører
foreningslivet under kulturministeriet der har meldt de regler ud jeg
har sendt til jer.

- Fokuspunkter for os:
- Forsamlinger
- Arbejdspladser
- Foreningsaktiviteter
- Bestyrelsesmøder og generalforsamling
- De retningslinjer løber foreløbigt indtil den 21. maj, (Hvor man

stadigvæk skal overholde retningslinjerne, men der bliver
reglerne løsnet).

- Erhvervsministeriet har nogle presset på ift. at få lavet nogle
GF-retningslinjer men under skrappe retningslinjer. (Som vi faktisk



tildeles har opfyldt).
- Jeg har også haft indledende tanker og snakke om at genetablere et mere kontinuerligt

Nationalt udvalg til at understøtte det nationalt politiske arbejde.

- Jeg får sendt noget info ift. sommerlejr der afholdes af Danske Studerendes Fællesråd

2-5 August.

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]

Emne: Rabat på aftenskoleaktiviteter for studerende

Aftenskolerne giver i samarbejde med Aalborg Kommune et ekstraordinært tilskud til
studerende på alle aktiviteter i aftenskolerne. Generelt set så er der mellem 10-20% rabat
for studerende på alle kurser i aftenskolerne.

Aftenskolerne er lukket frem til d. 21 maj og der ønskes pga. Corona en facebook
kampagne inden sommerferien, som er målrettet de studerende. Ønsker vi at hjælpe med
dette?

Indstilling: vi sender mailen videre til Erhvervsgruppen.
- Godkendt. Christoffer sender mail.

Emne: Penge til overs fra Studiemiljørådst pulje

Der ligger lidt over 200.000 kr tilbage i Studiemiljørådets strategipulje og denne pulje udløber i
år, hvorefter pengene ryger tilbage til AAU. Det var tanken at disse penge skal bruges det
kommende efterår, hvor vi forhåbentlig er kommet på den anden side af corona.
Der vil være møde i Studiemiljørådet d. 11 juni, hvor det vil blive diskuteret, hvordan  bruges
bedst muligt, og der bliver mulighed for et 2 minutters oplæg til mødet.
En ide kunne eks. være studiestartshæfte med tilbud, rabatter og gratis ting i Aalborg by for et
eller flere lokale studieforeninger eller barer.

Men har vi nogen idéer til, hvordan man kunne bruge pengene på en smart måde?

Indstilling: Sæt en tovholder på der holder gang i idegeneringen frem til mødet d. 11 juni
- Godkendt. Emilie tager imod eventuelle idéer og bringer dem videre til mødet d. 11. juni



(foreslag til hvad penge skal bruges på gavekort til alle caféer og barer på AAU fx noget a la
“kom med din studiegruppe og få én øl/sodavand/valgfri drikkevare hver gratis”)

Emne: Gratis online gruppeterapi uden ventetid til unge

Fra d. 1 juli i år tilbydes gratis terapi til unge med angst og depression mellem 22 og 24 år
gennem offentlig sygesikring. Behandling tilbydes til unge med lægehenvisning, og det er
ligegyldigt, hvilken kommune man bor i. Videosamtale foregår på en sikker platform.

Vil vi sprede dette budskab? Og i såfald hvordan?

Indstilling: Vi afviser mailen.
- Godkendt.

Emne: Soundboks mail fra Gustav
Gustav og Sofie (studievejledere) ønsker at låne bestyrelses soundboks.

Indstilling: Vi skriver en mail hvori der står at vi gerne vil udlåne, men at vi kun kan hvis vi får
adgang til universitet, hvilket er ude af vores hænder.

- Godkendt. Christoffer svarer dem.

4. Puljeansøgninger (ODB) [17.15]

Ansøger til Aktivitetspuljen: FixD (studieforeningen for Interaktionsdesign)

De ved at planlægge online bingo for alle deres medlemmer, og støtten skal gå til goodiebags til
medlemmerne, der skal bestå af mad og drikkevarer, som for eksempel snacks i form af chips
og sodavand+øl. Der er inviteret omkring 150 mennesker til begivenheden.

Beløb på i alt 5.000 kr. Svarende til ca. 33kr. pr. person

Indstilling 1: Vi bevilger alle pengene.

- Ikke godkendt.



Indstilling 2: Vi bevilger 2500 kr.

- Godkendt. Christoffer svarer dem.

5. Godkendelse af referat fra medlemsmøde (ODB) [17.25]
Motivator: Christoffer Holgaard

Referat kan læses her:
https://docs.google.com/document/d/197IAcy8LLj6pQWzXoLGqhsUgpbgT87zrX5K3JB-P43c/ed
it#heading=h.k74ukmyszd0 (Eller se bilag 1)

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet, og hvorefter det lægges det op på hjemmesiden.

- Godkendt. Jakob lægger det op på hjemmesiden.

6. Fordeling af poster (ODB) [17.30]

Efter vores seneste medlemsmøde skal vi have fordelt poster.

På nuværende tidspunkt er der følgende frie poster;

- Studiestartsansvarlig
- Denne post er stadig fri

- IT- ansvarlig
- Jakob Hammershøj Poulsen får denne post

- Socialpolitisk Ansvarlig
- Salma Sherzai får denne post

7. Uddeling af årlig pris til praktikvirksomhed (ODB) [17.40]

Motivator: Christoffer Holgaard

https://docs.google.com/document/d/197IAcy8LLj6pQWzXoLGqhsUgpbgT87zrX5K3JB-P43c/edit#heading=h.k74ukmyszd0
https://docs.google.com/document/d/197IAcy8LLj6pQWzXoLGqhsUgpbgT87zrX5K3JB-P43c/edit#heading=h.k74ukmyszd0


Baggrund: AAU har spurgt, om vi vil overrække en pris til den bedste praktikplads, i stil med
den måde man har gjort det på i Aarhus, hvor Studenterhuset har givet prisen til den bedste
praktikvirksomheden.

Idéen i praksis:
https://www.linkedin.com/posts/studenterhus-aarhus_no-zebra-vinder-teamprisen-2021-ugcPost
-6793140039623737344-1mZc/

Indstilling: vi laver en gruppe, som står for at danne retningslinjer for prisen, som vi dermed
tager op til et kommende møde.

- Godkendt.

Eventuelt [18:00]

Andreas ønsker ikke at stå alene med ansvaret til studiestart. Vi finder løbende en løsning.

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Christoffer Holgaard
-

Linea Winkler
-

Emilie Gry Almstrup
- International udvalg møde
- Arbejde ang. SSH-workshops både for studerende og VIP’erne

Signe Hammershøj Poulsen
-

Kerstin Zieger
- Besvar DM mail
- Afhold AISEC event

Gustav Osnes Gottlieb
-

Andreas Tornbo
- Møde omkring studiestart.

https://www.linkedin.com/posts/studenterhus-aarhus_no-zebra-vinder-teamprisen-2021-ugcPost-6793140039623737344-1mZc/
https://www.linkedin.com/posts/studenterhus-aarhus_no-zebra-vinder-teamprisen-2021-ugcPost-6793140039623737344-1mZc/


- Møde med Volley Nord
- Eksamener

Niklas Antonisen
- Ikke tilgængelig på grund af eksamener

Reda Hassaine
-

Salma Sherzai
-

Jakob Hammershøj Poulsen
-

Mødeevaluering
Vi skal være mere kommunikative og faste omkring mødeetik og forventninger, således vi
ved hvem der deltager til mødet og hvornår

Vi skal være bedre til at undgå gentagelser.

Godkendelse af referatet
Godkendt.


