
Åbning og konstituering

Christoffer organisatorisk formand for Studentersamfundet åbner mødet

Louise fra Danske Studerendes Fællesråd er dirigent

Julie fra Danske Studerendes Fællesråd er referent
Stemmetæller:
Aparna
Andreas

Dagsorden:
Cecilie indstiller til at kritiske revisors orientering tages efter valg til spidskandidat til
universitetsbestyrelsen

Orientering om aktiviteter af Bestyrelsen v/ Christoffer Holgaard og Linea Winkler

Christoffer og Linea præsenterer hvilke aktiviteter der har været i bestyrelsen og hvad der
kommer til at ske fremadrettet.

Orientering om aktiviteter angående Studenterpolitik v/ Emilie Almstrup
Emilie præsenterer hvilke aktiviteter der har været studenterpolitisk lokalt og nationalt.

Orientering om Studentersamfundets økonomiske situation v/ Andreas Tornbo
Andreas præsenterer Studentersamfundets økonomi

Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag

Valg til Studenterpolitisk Ordfører
Michelle motiverer til posten som Studenterpolitisk ordfører
Der er stemt tillid og Michelle er valgt til Studenterpolitisk ordfører

Valg til Organisatorisk Næstforperson
Signe motiverer til posten som organisatorisk næstforperson
Der er stemt tillid og Signe er valgt som organisatorisk næstforperson



Valg til menige medlemmer

Mark motiverer som menig medlem
Kerstin motiverer på vegne af Nicoline som har givet hende fuldmagt da hun er syg.
Der er tillid til både Mark og Nicoline

Valg til studentersamfundets spidskandidat til Universitetsbestyrelsen
Hamilton og Marie motiverer
Marie er valgt som Studentersamfundets Spidskandidat til Universitetsbestyrelsen

Kritiske revisorers orientering
Marie, Christian og Cecilie orienterer og giver en særlig tak til Andreas

Eventuelt
Der er givet tilladelse til at der bliver valgt et menigt medlem under evt.
Sebastian stiller op som menigt medlem af bestyrelsen
Der er givet tillid til Sebastian.

Cecilie opfordrer under evt. til at man udnytter at det hedder en organisatorisk forperson. Det
skal både være tydeligt i snak og kommunikation ind af til og ud af til.
Bestyrelsen tager det til efterretning.

Der bliver opfordret til at man genindfører klistermærker.
Bestyrelsen tager det til efterretning.

Der bliver opfordret til at bestyrelsen kigger på hvordan man kan bruger færre penge på leje
af bil og finder et alternativ.
Bestyrelsen tager det til efterretning.

Christoffer organisatorisk formand lukker generalforsamlingen


