
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 30-09-2021, klokken 16:30-19:30, Barbaren (Fibigerstræde 15)

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand (X)
Linea Winkler, Organisatorisk, Aftrædende Næstforperson
Emilie Gry Almstrup, Aftrædende Studenterpolitisk Ordfører (X)
Andreas Tornbo, Aftrædende Kasserer  (X)
Signe Hammershøj Poulsen, Menig (X) - forlod mødet kl 19.30
Kerstin Zieger, Aftrædende Menig (X)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig (X)
Reda Hassaine, Menig
Salma Sherzai, Menig
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (X)
Mark Buje Hein Sørensen, Menig (X)
Nicoline Katharina Vinding Munk, Menig (X)
Sebastian Hoff, Menig (X)

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16:30]

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

3. Fordeling af poster (ODB) [18:30]

4. Mail håndtering (ODB) [16:55]

5. Puljeansøgninger (ODB) [17:15]

Pause [18:00]

8. Godkendelse af referat fra Ekstraordinær Generalforsamling (ODB) [18.25]

9. Godkendelse af vedtægter for DE-Klubben (ODB) [18:45]

10. Lukket punkt [18:50]

11. Lukket punkt [19:05

Eventuelt 19:30



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 (fordeling af poster rykkes op efter nyt fra)

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

Christoffer Holgaard
- Møde med samarbejdspartner
- Møde med ny mulig lokal studieforening
- UniRun

Linea Winkler
-

Emilie Gry Almstrup
- GF
- Overlevering med Michelle
- Møder med AAU Innovation og Roche ang. Begivenhed
- Frivillig vejviser til Unirun

Andreas Kamstrup Tornbo
- Sidste evaluering af Studiestart

Signe Hammershøj Poulsen
- Studiestartsmesse
- GF
- Unirun
- Reklame for Eurofins
- Begivenhed for Roche + reklame (ang. regionsrådsvalg)

Kerstin Zieger



- GF
Gustav Osnes Gottlieb

-
Niklas Fyrstenberg Antonisen

- Ekstraordinær GF
- Hands on ved Unirun
- Møde med kasserer om univalg
- Budget planlægning af univalg
- Valgudvalgsmøde

Reda Hassaine
-

Salma Sherzai
-

Jakob Hammershøj Poulsen
- Unirun, Basis bar, nye indvalgte s’et mails
- maillister + slack

Mark Buje Hein Sørensen
- UPU, DSF

Nicoline Vinding Munk
- UniRun goodiebags

Sebastian Hoff
- UniRun

3. Fordeling af poster (ODB) [18:30]
Motivator: Christoffer Holgaard

Motivation:
Efter vores ekstraordinære generalforsamling skal vi have fordelt poster blandt de menige
medlemmer. Derudover har vi desværre også en tom plads igen ved posten som
Studenterpolitisk ordfører, så vi skal også have fundet en konstitueret ordfører, som kan
varetage posten, indtil vi har afholdt en ny ekstraordinær generalforsamling.

Indstilling 1: Sebastian Hoff er midlertidig konstitueret studenterpolitisk ordfører
- Godkendt

Indstilling 2: Mark Sørensen er midlertidig konstitueret kasserer
- Godkendt

Indstilling 3: Signe Poulsen er tillidsperson.
- Godkendt

Nikoline er eventansvarlig; Mark er kommunikationsansvarlig; Sebastian er
studiestartsansvarlig.



4. Mail håndtering (ODB) [16:55]

Mail: VS: DR3 SØGER

Produktionsselskabet Staalfilm er ved at caste til en dokumentar til DR3.
De leder i den forbindelse efter nogle unge mennesker - gerne mellem 19-30 år, som
gemmer på en hemmelig forelskelse i én af deres venner, og som gerne vil være med i en
dokumentar om deres venskab. De vil gerne vide, om vi har mulighed for at dele vores
søgen på en form for intranet, intern facebookside eller lignende.

- Christoffer sender den videre til Erhvervsgruppen.

Mail: Praktik -og semester i udlandet

Vi har modtaget en mail fra Uniclub, som er et team der hjælper studerende på
udlandsophold i et semester og alt det imellem. De kunne godt tænke sig, at komme ud til
os, og de studerende som deltager i vores begivenheder. Gerne i form af fysisk fremmøde,
hvor de kan skænke nogle forfriskninger og bidrage med god stemning, eller gennem et
sponsorprogram, såfremt dette haves.

- Christoffer sender den videre til Erhvervsgruppen.

Mail: Mødedatoer samt referencer

Vi har modtaget et tilbud fra JS Danmark om muligheden for at få lavet interaktive
brochure. Vi skal finde ud af, om det er noget vi kunne tænke os at gå videre med.

- Christoffer afviser dem.

Mail: SU 30. september: Godkendelse af IDA STEM Students valghandling i 2022

Vi er blevet kontaktet af IDA STEM Students, som ønsker en underskrift fra os, for at kunne
afholde deres valg internt på deres stormøde i 2022, der fungerer som et alternativ til et
online valg, som vi kender det. Tidligere der været valg, hvor studerende kunne stemme,
men grundet en valgdeltagelse på 1-2%, så har man ændret det, og gør det nu på
ovennævnte måde i stedet. Det har tidligere været godkendt af studenterforeninger, men de
skal nu have en godkendelse fra os igen.

- Vi godkender - Christoffer svarer



5. Puljeansøgninger (ODB) [17:15]

Mail: Aktivitetspuljen - festudvalget ved kandidaten i IT-ledelse

Der søges midler til en stor networking-fest med muligheden for at samle 1. og 3. semesters
studerende på kandidatuddannelsen i IT-ledelse. Arrangementet består af fællesspisning med
lidt forskellige indslag undervejs. Derudover har vi hentet forskellige præmier ind fra
virksomheder rundt om i Aalborg, hvortil vi laver en masse små konkurrencer i løbet af aftenen,
for at skabe lidt ekstra sjov og snak mellem årgangene. Der regnes med en tilslutning på
omkring 100-120 personer, og her søges der 3000 kr. til følgende:

● 1 flaske vand pr. Person
● 1 sodavand pr. Person
● Lidt materialer til konkurrencerne (snor, pap, blyanter, sliksnørrebånd og lignende)
● Service til arrangementet (bestik, tallerkener, krus, servietter og dug/bordløber)
● En lille smule pynt (serpentiner eller lignende)

Indstilling: 3.000 kr bevilges

- Godkendt. Christoffer svarer.

Mail: Aktivitetspuljen - Energi 3. semester

Der ønskes at arrangere 2 timers bowling hos Seaport i Aalborg, eventuelt efterfulgt af mad og
drikke for de studerende på Energi på 3. Semester. Det forventes at være omtrent 36
studerende, så hvis der er 6 studerende per bane, bliver det til bowling på 6 baner.
Der søges derfor 2.040 kr. i den forbindelse.
Det ønskes som nævnt også spisning på Seaport for 50 kr. ekstra pr. deltagende
energistuderende. Dette vil blive yderligere 1.800 kr.
Sammenlagt vil dette give 3.840kr.

Indstilling: Vi bevilger 2.040 kr

- Godkendt. Christoffer svarer.



Mail: Vedr. Ansøgning til større investering af LED-Skærm / Opgradering af videogrej

Lyd og Lys ønsker at investere i en LED skærm, samt opgradere / færdiggøre mængden af
videoudstyr Lyd og Lys har stående på lageret. I praksis kan dette ses som to ansøgninger, men
da udstyret der ønskes indkøbt sammenlagt, står det som en enkelt ansøgning.
Lyd og Lys har fremskaffet et unikt tilbud på 64 styk 50x50 LED paneler, hvilket sammenlagt
giver 16m2 LED skærm. De 64 paneler kan sammensættes til én stor skærm, således der eks.
kan vises film, fodboldkampe, bingo-arrangementer, dimission mv. for rigtig mange mennesker. I
indkøbet følger der 2 styk LED Controllers med. Der kan derfor bygges 2 uafhængige skærme
samtidigt.
Derudover har Lyd og Lys fået tildelt 3x kameraer fra MediaLab på Aalborg Universitet. Disse 3
kameraer kræver lidt udstyr i form af ledninger, konvertere og en større videomikser.
Det ønskes derfor at lave en sammenlagt ansøgning, da dette i realiteten fuldender vores
videosetup, og gør os til en stærk leverandør til Aalborg Universitet og dets arrangementer.
Der søges sammenlagt 63.000 kr. igennem udviklingspuljen

Indstilling: 3.000 kr bevilges

- Godkendt. Christoffer svarer.

Mail: Aktivitetspuljen - IGLO

IGLO afholdte sommerfest d. 28 august, og eftersom vi ikke fik forholdt os til deres
puljeansøgning rettidigt, inden der blev fastlagt retningslinjer omkring senest udmelding ift.
puljeansøgning, så tager vi den op efter afstemning.
De tilbød under begivenheden deres medlemmer mad og drikkevare, og hertil var der søgt
penge til forplejning. Dette var i alt 2.500 kr.

Indstilling: 2.500 kr bevilges
- Godkendt. Christoffer svarer.

Pause [18:00]



6. Udvælgelse af vinderen ifm. DM-Tutorpris (ODB) [18.10]

Mail: DM's Tutorpris - AAU

Igen i går uddeler DM og Magistrenes A-kasse årets Tutorpris.  I den forbindelse har de brug for
vores hjælp til at udvælge en lokal vinder.

D. 30. september 2021 er der frist for nominering af Danmarks bedste tutor/tutorgruppe på
deres Facebook- og Instagramside, så vi vil derfor modtage en oversigt over nomineringerne d.
1. oktober. Deadline for at sende vores udvalgte lokale vinder er fredag d. 8. oktober inden kl.
12:00.
Bonus info: Den lokale vinder løber med en præmie på 2.500 kr. Herefter vil DM Studerendes
bestyrelse udvælge landsvinderen ud fra de lokale studenterråds vindere, og denne tutorgruppe
løber med en præmiecheck på hele 10.000 kr.

Indstilling: vi samles om en arbejdsdag, hvor kandidaten udvælges
- Godkendt. Arbejdsdagen besluttes på Slack - Christoffer skriver ud.

7. Julefrokost (ODB) [18.20]
Motivator: Gustav Osnes Gottlieb

Traditionen tro afholder studentersamfundet julefrokost i november måned. Denne måned er
udfordret af et planlagt pk d. 12 - 14 november. Dermed er en julefrokost d. 13/11 udelukket.
Derudover vil det være en fin ting at afholde julefrokost netop d. 20/11 for alle vores herlige
frivillige.

Plakatophæng i år vil være fredag og lørdag for- og eftermiddag. Dermed vil det også være en
hyggelig afslutning på en dag som denne, da man har arbejdet sammen om formiddagen og
fester sammen om aftenen, dermed er man forhåbentlig klar til at gå ind i en uge med fornyet
energi til et valg over alle forventninger.

Jeg har brug for at blive “tildelt” denne opgave, samt at få godkendt at det er denne dato,
sammen med andre der ønsker at deltage i planlægningen af denne (Kerstin, Sebastian og
Signe har i en eller anden forstand sagt at de gerne vil hjælpe til). Da der er mange forskellige
traditioner man skal tage højde for er det med at være ude i ekstra god tid netop i år, da mange
frivillige skal mindes om at det er i år ikke er en noget corona der sætter en stopper for
julefrokost.



Indstilling: De nævnte personer planlægger og afholder en julefrokost d. 20/11. For de
resterende penge tilbage på konto til dette (kontonr.:23000 kontonavn: int. Arr. frivillige)

- Godkendt
- Arrangørerne skal sørge for at der ikke sker noget med de ophængte valgplakater.
- 7 bestyrelsesmedlemmer kan deltage.

8. Godkendelse af referat fra Ekstraordinær
Generalforsamling (ODB) [18.25]
Motivator: Christoffer Holgaard

Efter vores ekstraordinære generalforsamling skal vi have godkendt vores referat og lagt det på
hjemmeside. Referat kan læses her:
https://docs.google.com/document/d/1dG0H3pIuhtP_F5tz1NnDk3BH2aMOP24A/edit

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet, og hvorefter det lægges det op på hjemmesiden.

- Godkendt

9. Godkendelse af vedtægter for DE-Klubben (ODB) [18:45]

DE-klubben har lige afholdt generalforsamling, og de skal derfor have set deres nye vedtægter
godkendt. Disse kan findes på:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZM5LuVD_IDR-vje_BcCDyJBbCHLw_DBD

- Godkendt

https://docs.google.com/document/d/1dG0H3pIuhtP_F5tz1NnDk3BH2aMOP24A/edit
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZM5LuVD_IDR-vje_BcCDyJBbCHLw_DBD


10. Lukket punkt [18:50]

11. Lukket punkt [19:05

Eventuelt 19:30

- Pigerne efterspørger: Samlet mail med hele bestyrelsen nævnt med navn, studiekort
nr. og gerne post i bestyrelsen (hvis det er aftalt)

- Kommunikationsworkshop: Møde med Aja på fredag d. 1/10 kl. 10:30-11:30?
Alternativt mødes vi med hende på selve dagen for workshoppen d. 8/10 kl. 14-16

- Ting taget til efterretning fra Ekstraordinær GF

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Christoffer Holgaard
-

Linea Winkler
-

Emilie Gry Almstrup
-

Andreas Kamstrup Tornbo
- Nothing (for the first time in forever)

Signe Hammershøj Poulsen
- Overlevering med Linea
- Overlevering med Mark
- Opdatering af hjemmeside m. kommunikationsudvalget
- Evaluering i Studiestartsfestudvalget

Kerstin Zieger
-

Gustav Osnes Gottlieb
-



Niklas Fyrstenberg Antonisen
- Valgudvalg på flere niveauer

Reda Hassaine
-

Salma Sherzai
-

Jakob Hammershøj Poulsen
-

Mark Buje Hein Sørensen
-

Nicoline Vinding Munk
-

Sebastian Hoff
-

Mødeevaluering
Lidt for langt møde
Pausen undervejs var for lang og rodet
Vi skal blive bedre til ikke at gentage os selv og hinanden

Godkendelse af referatet
Godkendt.


