Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
D. 22-07-2021 klokken -16:30-19:00, Lokale 407 (Gammeltorv 10)
Zoom link: https://aaudk.zoom.us/j/61932941090

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
Reda Hassaine, Menig
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) [16:50]
4. Puljeansøgninger (ODB) [17:20]
5 Lukket punkt (ODB) [17:40]
Pause [17:55]
6 Lukket punkt (ODB) [18:10]
7 Lukket punkt (ODB) [18:40]
Eventuelt [19.00]
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
- Aftale i hus
- Arrangering af foreningsmøde og sommerfest
Linea Winkler
- Møde med UniRun-koordinatorgruppe
- Sponsoraftaler UniRun
- Alt-muligt-andet UniRun
- Frivillig snak med indvalgte
- Opsætning af bestyrelseshygge!
Emilie Gry Almstrup
- Internationalt udvalg - møde, etc. om uddannelse i Global South
- Planlægning af debatevent ang. kommunalvalg og regionalvalg
- DR har kontaktet (et par gange) ang. studiestart helt generelt
Andreas Kamstrup Tornbo
Studiestart
- DUF puljeansøgning
Signe Hammershøj Poulsen
- UniRun arbejde

- SSFU arbejde
- Afslutning med kommunikationsudvalg
Kerstin Zieger
- SSFU
- Snakket med Salma om et event
Gustav Osnes Gottlieb
SSFU
Niklas Antonisen
Reda Hassaine
Salma Sherzai
Jakob Hammershøj Poulsen
- Møde med EDB-drift angående Rheasoft og et ønske om mere kontrol over
vores medlemskartotek.
- Opdatering af hjemmesiden ift. IDA
- Kalender på studentersamfundets hjemmeside

3. Mail håndtering (ODB) [16:50]
Mail: Invitation til Ungdommens EU-Topmøde 2021

FIC Ungdom og Europa-Parlamentet i Danmark er ved at planlægge Ungdommens
EU-topmøde 2021, som er et EU-rollespil for ca. 200 unge i alderen 15-25 år. På Topmødet
skal de unge finde på løsninger til politiske problemstillinger, hvor de inddeles i ministerråd
som til et virkeligt topmøde og får ligeledes et EU-land, de repræsenterer eller bliver EU
journalister der skal holde øje med politikerne.
Dette afholdes d. 25.-26. september 2021, og de håber på at nogle af vores studerende
kunne have lyst til at deltage, og at I vil hjælpe os med at dele budskabet om
begivenheden.

-

Send det videre til Niklas, så det kan være et tilbud til vores indvalgte. Vi vil gerne
dække de deltagendes transport.

Mail: Udpegning af studenterrepræsentant til rektors valgudvalg
Der skal ske genudpegning eller udpeges en ny studenterrepræsentant til Rektors
Valgudvalg. Valgudvalget er sammensat af én VIP-repræsentant fra hvert videnskabeligt
hovedområde, én TAP-repræsentant og én studenterrepræsentant.
Studentersamfundet har her retten til at indstille medlemmet, der skal repræsentere de
studerende.
Vi bedes sende en indstilling af en ny repræsentant med henblik på rektors godkendelse
senest d. 25. august 2021.
-

Udpegning af dette sker gennem studenterforum. Emilie er på sagen.

Mail: Foredrag
En ung mand fra Herning driver ved siden af sit studie et par virksomheder, blandt andet et
marketingsbureau og en online skole. Han har gjort det godt, og brænder for at komme ud
og inspirere andre, om hans historie og gå-på-mod. Derfor skriver han i håb om, det kunne
være interessant for os, at få ham ud og holde et foredrag for de studerende.
Er vi interesseret i dette?
-

Det ligger hos eventudvalget, Kerstin undersøger om det er noget. Bestyrelsen er
som udgangspunkt positivt stemt.

Mail: Fælles kalender IDA, Studentersamfundet og DSE
De vil gerne lave en fælles kalender igen i år. Dette er afslutningen på opslaget i Slack.
-

Bestyrelsen mener ikke det er noget vi vil prioritere i år. Christoffer besvarer mailen.

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:20]
Ansøgere: Tutor-korpset Kommunikation og Digitale Medier (KDM) 2020
Pulje: aktivitetspuljen

Tutorkopset på KDM 2020 ønsker at holde en forsinket og kortere rus-tur for dem der var
ruslinge i 2020 fra d. 30/8 - 1/9. De har fået tilladelse til fra vores fakultet, men der er begrænset

på det økonomiske. Tutorene er frivillige og reelt set ikke er ansat som tutorer mere, men de
ønsker at skabe en fed oplevelse for deres ruslinge på trods af dette.
Der søges 2.500 kr. I aktivitetspuljen
Pengene vil blive brugt til at betale tutorerne ophold på campingpladsen, transport frem og
tilbage og mad under opholdet.
-

Principielt støtter Studentersamfundet ikke tutorkorps gennem vores puljer, selvom det
er en vigtig sag, og godt initiativ. Studentersamfundet bidrager gerne med tutortrøjer,
studiestart og frivillige kræfter. Vi vil opfordre til at der bliver søgt gennem AAU, enten
gennem studienævn eller et andet organ på AAU.

Ansøgere: Tutorkorpset for medicin/medIS 2021
Pulje: Sport og fritid
De har tænkt sig at afholde en hyttetur for tutorkorpset d. 3-5 august (tirsdag til torsdag). På
selve turen laver de en masse aktiviteter, og her søger de 1.200kr, som skal dække udgiften til
underviseren i akroyoga.
-

Principielt støtter Studentersamfundet ikke tutorkorps gennem vores puljer, selvom det
er en vigtig sag, og godt initiativ. Studentersamfundet bidrager gerne med tutortrøjer,
studiestart og frivillige kræfter. Vi vil opfordre til at der bliver søgt gennem AAU, enten
gennem studienævn eller et andet organ på AAU.

Lukket punkt (OBD) [17:40]

Pause [17:55]

Lukket punkt (OBD) [18:10]

Lukket punkt (OBD) [18:40]

Eventuelt [19:00]
-

Kerstin <3

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Christoffer Holgaard
Linea Winkler
- UniRun
Emilie Gry Almstrup
- Bestyrelseshygge
- Studenterrepræsentant i rektors valgudvalg via Studenterforum
- Snak med Juel ang. S’ets bestyrelsespost i DSF
Andreas Kamstrup Tornbo
- Studiestart
Signe Hammershøj Poulsen
SSFU
- UniRun
Kerstin Zieger
Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU
- Samarbejdspartner
Niklas Antonisen
Reda Hassaine
Salma Sherzai
Jakob Hammershøj Poulsen
-

Mødeevaluering
Dejligt at se hinanden igen
Der skal strammes op på mødeledelsen så der er talerække
Godt flow i punkterne

Godkendelse af referatet
Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet
Indstilling godkendt

