Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
D. 10-06-2021 kl. 16:30-18.45, Zoom link: https://aaudk.zoom.us/j/68451558009

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand (X)
Linea Winkler, Organisatorisk Næstformand (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 (X) - gik efter punkt 6
Reda Hassaine, Menig (X)
Salma Sherzai, Menig (X) - gik efter punkt 7
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) [16:55]
5. Lukket punkt (ODB) [17.00]
6. Ens signature (ODB) [17.45]
7. Kommunikationsworkshop (ODB) [17.55]
8. Lukket punkt [18.15]
Eventuelt [18.45]
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
○ Referent: Linea
Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]
Christoffer Holgaard
- Tale ifm. prisoverrækkelse (årets underviser)
- Møde med mulig samarbejdspartner
Linea Winkler
- Akademisk råd-netværk
- Møde med Aja
- Kommunikationsworkshop-forberedelse
- Formel intro til universitetsbestyrelsen
- Tillidsperson
Emilie Gry Almstrup
- Prisoverrækkelse
- AR-møder
- SSH-arbejdsgruppe
- Debat i TV2 Nord vedr. Udflytning af uddannelser
- DSF-arbejde vedr. Udflytning
- Møde med Salma
Signe Hammershøj Poulsen
- Møde i kommunikationsudvalget: Eksamenstema på FB og Insta
- Afholdt konkurrence på SoMe: Eksamenskurv
- Snakket med eksterne partnere
- Har oprettet os som forening på Studiebobler.dk:
https://boblberg.dk/u/aauucn/forening/6210
- Igang med design af tutortrøjer

Kerstin Zieger
- Hjulpet kort med SoMe konkurrence
- SSFU
- DM
Gustav Osnes Gottlieb
- Ssfu
- Møde med Ekstern
- Møde med IDA
Andreas Tornbo
- Studiestartsmøder
- Møde med mulig samarbejdspartner.
- Ansøgning i DUF puljer
Niklas Antonisen
- Udarbejdelse af mailliste over indvalgte
- Indsamling af inspiration mellem studienævn.
Reda Hassaine
Salma Sherzai
Jakob Hammershøj Poulsen
-

3. Mail håndtering (ODB) [16:45]
Mail fra: Sex og samfund
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?

Christoffer skriver udkast til mail om at vi allerede har tiltag for at bakke op om dette
formål, men at underskrive dette ikke er indenfor bestyrelsens rammer.

Mail fra: INDSIGTERS Studielivspris
Studenterinitiativet og artikelkonkurrencen hvor de studerende kan skrive og indsende
deres indsigter. Forfatteren bag den bedste artikel omhandlende studielivet vinder
studielivsprisen og et legat på 5.000kr. Der er desuden flere priser i år.
Nu inviterer de os og andre videregående uddannelser. Har vi lyst til at være med?
Vi skal
-

i såfald:
Udpege dommer(e) til juryen, der finder vinderen blandt de 5 bedste artikler
Putte et beløb i legatpuljen. Vi bestemmer selv hvor meget.
Meget gerne sprede budskabet på SoMe (vi laver opslag I kan dele)

Timeline:
- 1.11: Deadline for indsendelse
- 2.-14.11: Alle artikler peer-vurderes af studenterakademiet
- 15.-21.11: Juryen udvælger vinder blandt de 5 bedste artikler
- 22.11: Årets artikelsamling sendes til tryk
Bestyrelsen er positiv overfor forslaget. Linea er tovholder og fortsætter kontakten.
Mail fra: Rezet Sneaker Store
De vil gerne snakke om et mulig samarbejde.
Er det noget vi er interesseret i?

Bestyrelsen er positivt indstillet overfor dette, Gustav tager kontakt.

Mail fra: THE WHY
En dansk NGO der producerer og distribuerer dokumentarfilm om sociale problemer.
De er i gang med at producere tre dokumentarfilm om plastik, der skal udkomme til oktober. Alt

dette gør de, for at sætte en debat igang om plastik.
De vil gerne afholde gratis visninger på vores campusser, men de har ikke mandskab til det
budget til afholde visningerne. Så er vi interesseret i at stå for det?
Bestyrelsen er positiv, Kerstin tager kontakt til dem, og prøver at stable noget på benene.

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55]
Ingen puljeansøgninger

5. Lukket punkt (ODB) [17.00]

6. Ens signature (ODB) [17.45]
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
Gustav laver et udkast til signatur, og vi tager det på næstkommende møde.

7. Kommunikationsworkshop (ODB) [17.55]
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.
Linea arbejder videre med idéen.

8. Lukket punkt [18.15]

Eventuelt [18.45]
Sommerlejr DSF - opfordring til at vi deltager
Mødeplanlægning resten af sommeren - vi holder fast i mødekalenderen, og Andreas laver
et regneark til hvornår vi holder ferie, og dermed ikke er tilgængelige.
Artister til SSF
Det er fint

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Christoffer Holgaard
- Skriv til universitetsdirektøren omkring sommerfest i studentersamfundet,
midt/slut August
Linea Winkler
- Kontakt til INDSIGTERS Studielivspris
- Kontakt til UniRun

- Planlæg kommunikationsworkshop + spørgeskema
Emilie Gry Almstrup
- Studenterforum
- AR-møde med HUM- og SAMF-studenterrepræsentanter og Antoft
- Studiemiljørådmøde
Signe Hammershøj Poulsen
- SoMe (Hvis I får gode idéer så skriv!)
- SSFU
Kerstin Zieger
- SSFU
- Send mail til THE WHY
Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU
- Sommerfest
- Ekstern møde
- Rezet Sneaker stores
Andreas Tornbo
- Kontrakter til mulige samarbejdspartnere
- Studiestart
Niklas Antonisen
Reda Hassaine
Salma Sherzai
Jakob Hammershøj Poulsen
-

Mødeevaluering
Vi har været gode til at holde det kort.
Ønsker bilag til punkter og ikke bare mails.
Fedt med stort fremmøde.
Ikke nok tid til “nyt fra”.
En smule forvirrende rækkefølge.

Godkendelse af referatet
Referatet er godkendt

