
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

Ded 24-06-2021 klokken 16:30-18:00, Barbaren (Fibigerstræde 15)

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand (x)
Linea Winkler, Organisatorisk Næstformand (x)
Emilie Gry Almstrup, Studenterpolitisk Ordfører
Andreas Tornbo, Kasserer (x)
Signe Hammershøj Poulsen, Menig (x)
Kerstin Zieger, Menig
Gustav Osnes Gottlieb, Menig
Niklas Antonisen, Menig (x)
Reda Hassaine, Menig (x)
Salma Sherzai, Menig (x)
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig
Dianna Korshøj, Observatør

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16.30]

2. Nyt fra (O) [16.35]

3. Mail håndtering (ODB) [16: 55]

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55]

5. Student Life App (ODB) [16:55]

6. Sommerfest for de frivillige (ODB) [17:20]

7. Mulig workshop ”Fang målgruppen” (ODB) [17:30]

8. Invitation af FU i DSF til studiestartsfesten (ODB) [17:50]

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: Christoffer
○ Referent: Signe

● Godkendelse af dagsorden
○ godkendt

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

Christoffer Holgaard
- Rektoratsmøde

Linea Winkler
- Møde om artikelkonkurrence
- Aftale med Aja om kommunikationsworkshop
- Opstartsmøde med UniRun
- Møde om app
- Universitetsbestyrelsesmøde i KBH

Emilie Gry Almstrup
-

Signe Hammershøj Poulsen
- Kontakt med erhvervsgruppen
- Studiestartsfestudvalg

Kerstin Zieger
-

Gustav Osnes Gottlieb
-

Andreas Tornbo
- Masser af arbejde med med studiestart.
- Samarbejdspartnere

Niklas Antonisen
- Intet nyt



Reda Hassaine
- Kontakt med IGLO
- Nyt ift. Kahoot

Salma Sherzai
- Intet nyt

Jakob Hammershøj Poulsen
-

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]
Studiemiljørådet vil gerne have et oplæg til næste måde (slut august) om status på
studiestart: Vi vil gerne holde oplæg, Christoffer svarer.

4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55]

Ansøger: Aalborg Studenternes Idrætsforening: AASI

Arrangementet er en fest for cirka 110 frivillige hjælpere til AASI Fjordmaraton. De er i
aldersgruppen 19-30 år og alle fra AASI selv.
De søger 12.080kr til mad i form af pizzaer, drikke i form af øl ved fadølsanlæg, drinks og
sodavand, festremedier i form af paptallerkner, krus, lyd, lys, rulleduger og snacks.

Indstilling: Vi godkender ansøgningen
- Indstilling nedstemt, Linea svarer

5. Student Life App (ODB) [17.05]

Motivator: Linea
Baggrund: Jeg har de sidste måneder været i kontakt med formand for CBS-students,
omkring samarbejde om App’en student life. De vil gerne have en hensigtserklæring fra os,
så de kan søge penge hos ministeriet, derudover vil de gerne have en repræsentant til
deres advisory board

Forberedelse: Læs bilag 1 og 2.

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tilslutter sig de andre studenterråd og bakker op
om tiltag



- Indstilling vedtaget, Reda melder sig som repræsentant til advisory board

Pause i 10min

6. Sommerfest for de frivillige (ODB) [17:40]

Motivator: Linea
Baggrund: Der er tradition for at bestyrelsen afholder to fester årligt for de frivillige i S’et.
Sommerfestens plejer at ligge i slut august, og konceptet er eventuelt lidt fodbold og ellers
mad fra Føtex og fri bar.

Motivation: Christian Juel og Christian Obel vil gerne hjælpe til, men vi skal have en
koordinator/ansvarlig i bestyrelsen. Datoforslag: fredag d. 13. august.

Bestyrelsen bakker op. Christoffer er koordinator.

7. Invitation af FU i DSF til studiestartsfesten (ODB) [17:50]
(Punkt flyttes)

Motivator: Gustav

Baggrund: Da der afstandsmæssigt er meget langt mellem København og Aalborg, kan det
måske være en fordel at netværke med dsf og vise dem hvad vi laver ud over
studenterpolitik

Motivation: Idéen går derfor på at invitere DSF’s forretningsudvalg med til
studiestartsfesten, og dermed skabe os et tættere relationer.

8. Facebook opslag (18:00)

Motivator: Christoffer



Vi skal stemme om facebook opslag skal være noget, som erhvervsgruppen skal have som
tilbud.

Indstilling: Bestyrelsen forlænger den før gældende prøveperiode med krav om at
kommunikationsudvalget er inde over alle aftaler.

- Indstilling godkendes.

Eventuelt [18.10]
- En symbolsk ting til DSF-FU

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Christoffer Holgaard
-

Linea Winkler
- Besvar AASI

Emilie Gry Almstrup
-

Signe Hammershøj Poulsen
- FB opslag
- Kommunikationsudvalgsmøde

Kerstin Zieger
-

Gustav Osnes Gottlieb
-

Andreas Tornbo
- Skriv til Erhvervsgruppen

Niklas Antonisen
-

Reda Hassaine
-

Salma Sherzai
-

Jakob Hammershøj Poulsen
-



Mødeevaluering
Dejligt med et fysisk møde.
Fysiske møder giver mere engagement ift. at have noget at sige. Derfor skal vi også være
opmærksomme på at overholde talerlisten.

Godkendelse af referatet
Godkendt


