
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 19-08-2021 klokken 16:30-17:25, Lokale 407 (Gammeltorv 10)

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) - forlod mødet efter punkt 5
Niklas Antonisen, Menig (X)
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) [16:45]

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:00]

5.Kommunikationsworkshop status (ODB)  [17:00]

6. Ekstraordinær Generalforsamling (ODB)  [17:10]

Eventuelt [17:25]

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: Emilie

● Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

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

Christoffer Holgaard
- Sommerfest

Linea Winkler
- Møde om UniRun
- Arbejde i forbindelse med UniRun
- Kommunikation-workshop-forberedelse
- Møde med FU

Emilie Gry Almstrup
- Ekstraordinært Studenterforum
- Hvervning af ny ordfører
- Sommerfest for frivillige
- Møder om event ang. regionalvalg

Andreas Kamstrup Tornbo
- Studiestart
- Møde med mulig samarbejdspartner

Signe Hammershøj Poulsen
- SoMe
- UniRun
- Studiestartsfestudvalg (SSFU)
- Studiestart: Flyers



Kerstin Zieger
- SSFU
- Truck kørekort

Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU
- Møde med mulig samarbejdspartner

Niklas Antonisen
- Møde om valgudvalg med Blacius
- Indkaldelse til jobsamtaler som valgassistent

Reda Hassaine
-

Salma Sherzai
-

Jakob Hammershøj Poulsen
- Der arbejdes fortsat på kalenderen til hjemmesiden

3. Mail håndtering (ODB) [16:45]

Mail fra: IDA Stem Students

De vil gerne have en snak mistrivsel i studiestederne
Bl.a. konsekvenserne af corona og lockdown, mulig kampagne om angst, stress og depression.
Og lokale arrangementer om dette også; man kunne give reelle værktøjer til de studerende, evt
med samarbejde med studenterlinjen

Der er tanker om at producere video, arrangementer og samarbejde - både nationalt og lokalt.
Men tanken er først og fremmest at fokusere på lokalt samarbejde. Og så kan der laves en
brainstorm om, hvordan man kan nå ud til de studerende og på hvilken måde man får dette
igangsat.

Hvad tænker vi om dette ?

Christoffer skriver til Salma og hører, om hun vil være ansvarlig.

Mail fra: Videresendt fra GAFFA genem AAU

Der er sponseret en levering af GAFFA til os d.27/08, hvis det har nogen interesse.
Vi skal bare vælge antal og ikke bekymre os om at afmelde det igen.



Når vi har fået det ønskede antal, modtager vi ikke flere magasiner med mindre i selv ringer og
spørger.

Bestyrelsen ønsker 750 stk til UniRun goodiebag - hvis det er mindre, ønskes det ikke. Linea
svarer.

Mail fra: Linea

Koordinator-teamet i UniRun vil gerne søge S'et om:
● 750 net til goodiebags
● 750 kuglepenne (indhold i goodiebags)
● 750 logovand (indhold i goodiebags)

Bestyrelsen donerer 750 stk kuglepenne og 750 stk logovand, og vender tilbage ift.
Muleposer.

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:00]

5. Kommunikationsworkshop status (ODB)  [17:00]

Motivator: Linea

Baggrund: Jeg er i fuld gang med workshop-planlægning, og datoen for afholdelse er d. 8.
oktober. Så sæt kryds i jeres kalender.

Motivation: Jeg kunne godt tænke mig at en enkelt fra bestyrelsen hjalp mig en smule, der skal
bestilles mad, planlægges formøder med Aja m.m.

Indstilling: Vi finder en person til at hjælpe en smule med workshoppen. Vi snakker max 2
timer i alt, i administrative opgaver

Signe bliver administrativ “hjælper”.

6. Ekstraordinær Generalforsamling (ODB) [17:10]



Motivator: Linea

Baggrund: FU foreslår at vi holder GF søndag d. 19. september.

Motivation: Jeg foreslår vi finder en ansvarlig til at sende diverse indkaldelser ud (jf. vores
vedtægter), og så tænkte jeg måske at vi byder på rundstykker om morgenen, og slutte eller
midtvejs køre noget frokost.

Indstilling:
- Vi finder en person til at stå for indkaldelser, og vi godkender d. 19. september og får
booket lokale med det samme.
- Vi diskuterer fortrukken lokation

Indstilling 1: Bestyrelsen begærer afholdelse af ekstraordinær generalforsamling d. 19.
September

- Godkendt

Linea hører Reda og Salma om de vil hjælpe. Jakob hjælper med tekniske foranstaltninger.

Eventuelt [17:25]

Ny signaturskabelon

SSF-invitation til DSF sender Emilie

Husk at svare opslag på Slack!

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Christoffer Holgaard



-
Linea Winkler

- Indhent tilbud til net
- UniRun
- Nyhedsbrev
- Planlæg generalforsamling

Emilie Gry Almstrup
- International Udvalg
- Jobinterviews - valgassistent
- Studiemiljørådmøde
- SSH-informationsmøde
- ECIU-møde med AAU
- Hvervning af ordfører-halløj
- Møde vedr. regionalvalg-event

Andreas Kamstrup Tornbo
- Studiestart

Signe Hammershøj Poulsen
- UniRun
- Studiestartsfest
- Studiestart

Kerstin Zieger
- SSFU
- Mere truck kørekort
- Afholdelse af studiestartsfest

Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU

Niklas Antonisen
- Afholde jobsamtaler for valgassistenter
- Holde sidste fødselsdag inden de 30 aka Studiestartsfest

Reda Hassaine
-

Salma Sherzai
-

Jakob Hammershøj Poulsen
- Kigger på signaturskabelonen så billederne har hyperlinks til de relevante s’et

sider.
- Leger videre med hjemmesiden ift. Kalenderen nu da der skulle være styr på

de værktøjer der skal bruges dertil.



Mødeevaluering
Kæmpe ros til ordstyrer
God mødeorden
Virkelig god referent!

Godkendelse af referatet
Godkendt


