
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 16-09-2021 klokken, 16:30-18:10, Lokale 407 (Gammeltorv 10)

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand (X)
Linea Winkler, Organisatorisk Næstformand
Emilie Gry Almstrup, Studenterpolitisk Ordfører (X) - ankom kl 17
Andreas Tornbo, Kasserer (X)
Signe Hammershøj Poulsen, Menig
Kerstin Zieger, Menig (X)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (X) - ikke til stede ved punkt 4
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig (X)
Reda Hassaine, Menig
Salma Sherzai, Menig (X)
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) [17:05]

5. Puljeansøgninger for fremtiden (ODB) [17:15]

6. Gennemgang af ekstraordinær GF (OD) [17:30]

7. Lukket punkt (ODB) [18:00]

Eventuelt [18:10]

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 valgt
○ Referent: Andreas Valgt

● Godkendelse af dagsorden
○ Dagsorden godkendt

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

Christoffer Holgaard
- Møde med mulig samarbejdspartner
- Studiemesse
- Rektoratsmøde
- Rusoplæg

Linea Winkler
-

Emilie Gry Almstrup
-

Andreas Kamstrup Tornbo
- Studiestart
- SSF
- Lukning af 2. Kvartal.
- Rusoplæg
-

Signe Hammershøj Poulsen
-

Kerstin Zieger
- Studiestart
- SSF
- Frivilligfest



- Ny eventansvarlig?
Gustav Osnes Gottlieb

- Studiestart
- SSF
- Frivilligfest

Niklas Antonisen
- Hands on ved Studiestartsdagen
- Hands  on ved Studiestartsfesten
- Afholdt jobsamtaler
- Ansat 3 valgassistenter
- Møde i valgudvalget
- Planlægning af Basseralle

Reda Hassaine
-

Salma Sherzai
- Kontakt med samarbejdspartner.

Jakob Hammershøj Poulsen
- Lavet lidt løse arbejdsopgaver primært ift. Generalforsamling.

3. Mail håndtering (ODB) [16:50]

Mail: Studenterorganisationen Business Battlefield

Business Battlefield er en lederskab konkurrence / case competition der afholdes på CBS i
samarbejde med CBS Case Competition.
De vil gerne høre, om der er en mulighed for, at komme ud på Aalborg universitet og
fortælle om deres event. Her vil de høre, om de høre om de kan få lidt hjælp gennem en
studenterorganisations dag, karrieredag eller noget lignende, hvor de kan komme forbi og
fortælle samt give muligheden for deltagelse i denne case competition.
Omvendt vil de gøre os den samme tjeneste, hvis vi en dag står og laver lignende
arrangement.

Bliver sendt videre til Caroline. Christoffer sender videre

Mail: IDA STEM Students: Datoer til Stormøde 2022

I løbet af 1. kvartal 2022, skal IDA STEM Students vælge de frivillige som skal drive IDA
STEM Students og sidde i repræsentantskabet i IDA. Det sker på stormødet i København i
IDA-Huset, der foregår over fredag til lørdag en weekend. Fredag er der hygge og social
aktivitet, hvor lørdagen går med valghandlingen, oplæg og introduktion til IDA.



Alt er betalt, rejse, kost og logi.
For at sikre bred deltagelse, vil de gerne have os til at give en melding på om, hvor gode en
af flere mulige weekender er, for at vores studerende og dem af os som er IDA medlemmer
ift. At kunne være deltagende.
De skriver også, at rigtig gerne vil have et samarbejde med os om, hvordan vi kan skabe en
god interesse hos IDA STEM Students, ift. hvad vi kan bidrage med hos hinanden.

Bliver sendt videre til Caroline. Christoffer sender videre

Mail: Smagsprøveuddeling

En ungdomsforening med navnet Dyrenes Alliance kunne rigtig godt tænke sig at dele noget
kaffe, kage og flyers ud til de studerende ved indgangene ved campus og i kantinerne. De
arbejder med dyrevelfærd, klimabevidsthed og bæredygtighed.

Sendes til Caroline. Christoffer sender videre

Mail: Samarbejde mellem Aalborg Universitet og Sex & Samfund Aalborg

Sex og samfund har skrevet ud til AAU pg forskelige frivillige grupper for at lægge pres på AAU
ift. At lave følgende ændringer på baggrund af nogle undersøgelser, der omhandler steoretyper,
diskrimination framed studerende og undervisere.
De vil derfor gerne have AAU's studenterforeninger til at underskrive disse forslag, så vi 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 opretholde 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, plakater og stickers* på
campus. Her kan uddannelserne give tryghed til alle elever, samt offentligt håndtere og
anerkende eventuelt hærværk. - Dette bliver leveret som et kit af Sex og Samfund



Vi afslår deres løsningsforslag. Christoffer svarer.

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:05]

Pulje: Udviklingspuljen
Ansøgere: Electronic Systems Students AAU (ESS)
Beløb: 7.000kr.

Hvad går pengene til?
Der ønskes finansiering af t-shirts og trøjer, hvorpå ESS samt Studentersamfundet logo vil
være påsat. T-shirts og trøjer vil blive båret delvis af bestyrelsen i ESS, men planen er også
at de skal udleveres til arrangementer i september, hvor ESS har fokus på at synliggøre
både ESS’s samt Studentersamfundets arbejde på AAU.

Indstilling: Vi giver 3.500 kroner.

Indstilling godkendt. Christoffer tager sig af det.

5. Puljeansøgninger for fremtiden (ODB) [17:15]

Motivator: Christoffer

Motivation: Lige før studiestart modtog vi to puljeansøgninger med kort varsel ift.
arrangementernes afholdelse. På hjemmesiden står der ikke noget om, hvornår man senest
skal indsende sin ansøgning inden et arrangement, så der er principielt ingen deadline.
Ønsket er, at bestyrelsen forholder sig til, hvor lang tid forvejen man skal have en
ansøgning, for at der er en rimelig mængde af tid til behandling.

Indstilling 1: Vi laver en frist på 14 dage før arrangementets afholdelse.

Indstilling 2: Vi laver en frist på 20 dage før arrangementets afholdelse.

Indstilling 1 godkendt. Jakob sørger for at dette bliver ændre på relevante steder på
hjemmesiden.



6. Gennemgang af ekstraordinær GF (OD) [17:30]

Motivator: Christoffer

Motivation: Vi afholder ekstraordinær generalforsamling på søndag. Inden da er normen,
at vi snakker dagsordenen igennem og diskutere indholdet. Nuværende punkter ser således
ud:

- Åbning og konstituering
- Orientering om aktiviteter af Bestyrelsen v/ Christoffer Holgaard og Linea Winkler
- Orientering om aktiviteter angående studenterpolitik v/Emilie Almstrup
- Orientering om Studentersamfundets økonomiske situation v/Andreas Tornbo
- Kritiske revisorers orientering
- Indkomne forslag
- Valg til Studenterpolitisk Ordfører
- Valg til Organisatorisk Næstforperson
- Valg til menige medlemmer (der er tre poster ledige)
- Valg til Studentersamfundets spidskandidat til Universitetsbestyrelsen
- Eventuelt

7. Lukket punkt (ODB) [18:00]

Eventuelt [18:10]

Husk signature

Lukkede punkter

Mails fra studiestartsperioden

Faglig, sport og fritid pulje



Udlån af havespil

Kontakt til caféer

Café Campus

Lokation for bestyrelsesmøder

Fællesdrev - socialpolitisk/international-mappe

Soundboks??

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Christoffer Holgaard
- GF
- Oplæg hos AIECSEC

Linea Winkler
-

Emilie Gry Almstrup
- Snak med Juel om DSF-møde
- GF - tak for gode tider, venner

Andreas Kamstrup Tornbo
- EGF
- BYE BYE :(

Signe Hammershøj Poulsen
-

Kerstin Zieger
- GF

Gustav Osnes Gottlieb
- Møde med AAirport
- SSF

Niklas Antonisen
- EGF
- Valgudvalgsmøde

Reda Hassaine
-

Salma Sherzai
- Møde med IDA Stem Students
- Kommunalvalg møde



- GF
Jakob Hammershøj Poulsen

- GF, får rettet hjemmesiden til efter mødet.

Mødeevaluering
Mødet er gået godt. Talerækken blev overholdt det meste af tiden. Vi har hygget os. Man
skal huske at lave et separat punkt, hvis ens nyt fra punkt kræver meget tid.

Godkendelse af referatet
Referat godkent


