Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
D. 14-10-2021 klokken 16:30-19:20, Barbaren (Fibigerstræde 15)

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand (X)
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk næstforperson
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører (X)
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (X)
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig (X)
Reda Hassaine, Menig
Salma Sherzai, Menig
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (X)
Nicoline Katharina Vinding Munk, Menig (X)

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O) [16.35]
3. Mail håndtering (ODB) [16:55]
4. Puljeansøgninger (ODB) [17:15]
5.Indkøb af Studentersamfundet bordtennisbolde (ODB) [17.50]
6.Opsamling på Kommunikationsworkshop (OD) [18.05]
7. Organisering/strukturering af inventar og ejendele (ODB) [18.20]
8. Lukket punkt [18.35]
9. Lukket punkt [18.50]
10. Lukket punkt [19.00]
Eventuelt [19.20]
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:Gustav
Godkendelse af dagsorden
○ Punkt 10 er tilføjet og puljeansøgninger tages til allersidst
○ Dagsorden er godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]
Christoffer Holgaard
- Møde med Samarbejdspartner
- Møde med AAU og Revisor
Signe Hammershøj Poulsen
- Overlevering af næstforpersons-posten
- Overlevering af kommunikationsansvarlig-posten
- Kommunikationsworkshop
- Evaluering af studiestartsfesten
- Planlægning af julefrokost d. 20. November
Sebastian Hoff
- Udvalg vedrørende genstart af det sociale på AAU
- Opdatering af puljeansøgninger
- Kontakt med DSF vedr. Kommunikationsworkshop
Mark Buje Hein Sørensen
Gustav Osnes Gottlieb
- Evaluering af studiestartsfesten
- Planlægning af julefrokost d. 20. November
- Kommunikation Workshop
Niklas Fyrstenberg Antonisen

- Kommunikationsworkshop
- Møde med AAU-valgsekretariat
- Møder med Valgudvalg
- Møde med Spidskandidaten til UB
- Gennemgang valgmateriale og reparationer
- Afholdt Valg og Vafler
Reda Hassaine
Salma Sherzai
Jakob Hammershøj Poulsen
- Kommunikationsworkshop
- Fortsat med it-løsninger
Nicoline Vinding Munk
- Paneldebat events
- Miljø event
- Demokratisk erhverv event
- Kommunikation Workshop
- Møde med DM/MA

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]
Mail: Kaffe Karma - en socialøkonomisk virksomhed
Socialøkonomiske virksomhed med kaffe som omdrejningspunkt, ansætter hjemløse,
psykisk sårbare og socialt udsatte på timebasis via det sociale frikort. De skriver, da de er
interesserede i at rekruttere nye engagerede frivillige samt skabe øget synlighed omkring
Kaffe Karma.
De vil derfor høre om vi kunne være interesseret i at hjælpe dem ved lave en aftale, hvor de
kommer ud med kaffecyklen og sælger kaffe samt fortæller lidt om konceptet, og hvad det
vil sige at være frivillig hos Kaffe Karma.
Vi er ikke interesserede - svar: Sebastian

Mail: Question about Your organisation
Vi har modtaget en mail fra Promo Vision company i Polen.

De producere tekstiler og gadgets til studenterorganisationer, såsom t-shirts, hoodies,
tasker mm.) med printede eller broderede logoer.
De kunne godt tænke sig et samarbejde, og vil gerne sende os nogle tilbud.
Vi vil hellere støtte danske virksomheder og eksisterende samarbejdspartnere - Svar:
Christoffer

Mail: Legat til kvinder
Der ønskes en udbredelse af kendskabet til Fanny Christensens uddannelseslegat som kan
søges af modne kvinder (typisk +25).
Den, der søger legatet, skal være bosat i Region Nordjylland. Ansøgningen skal indeholde
dokumentation for at man er optaget/i gang med studie, og at man er bosat i Region
Nordjylland samt motivation for ansøgningen. Herudover er der en række andre formelle
ting.
Svar: Legater bør reklameres gennem AAU og dermed svare vi ikke, da den allerede
videresendt fra AAU

Mail: (no subject)
I Caféudvalget har de stablet en bootcamp på benene d. 23/10 i BasisBar, da de ikke har haft
en længe, og eftersom der er mange nye som skal overtage. Efter corona har de nye folk heller
ikke oplevet barene i aktion for alvor.
De vil gerne høre, om der er nogen af os der vil komme og holder et par oplæg om henholdsvis
hvem vi er, og et oplæg om økonomi (her plejer at være noget info om dækningsgrader osv.) og
en bar-status. Dette er oplagt, at formand og kasserer tager sig af.
Gustav deltager og præsentere Studentersamfundet for caféerne
Sebastian eller Mark præsentere økonomi
Gustav svarer

5. Indkøb af Studentersamfundet bordtennisbolde (ODB)
[17.50]
Motivator: Gustav Osnes Gottlieb

Motivation: Ved at indkøbe bordtennisbolde til vores caféer som merchandise vi kan dele ud,
vil vi opnå en kæmpestor reklame.
Disse koster ca 1 kr/pr styk i Kina, dog skal man minimum købe 1000, hvis man ønsker eget
logo, derudover vil der komme noget fragt oveni. Boldene vil være 3 stjernede hvide bordtennis
bolde, som vi kender fra diverse sportsforretninger og dermed være helt fine til beerpong og
bordtennis. Fragt og moms vil nok befinde sig i et prisleje på nogenlunde mellem 1000 og 1500
kr. Det vil altså sige at vi for 2500kr har bordtennisbolde til det næste lange stykke tid.
Lige nu anvender de fleste caféer bolde med et påtrykt Borgergade 2 logo, og dermed uddeler
de en masse gratis reklame for denne bar i byen.
Indstilling: Der tildeles 2500 ex moms til indkøb af bordtennisbolde
indstilling godkendt

6. Opsamling på Kommunikationsworkshop (OD) [18.05]

Motivator: Nicoline V. Munk
Motivation: At bestyrelsen kan få et bedre overblik og lægge en strategi. Ved at klarlægge
hvem vi er og hvad der forventes af os kan vi blive en bedre bestyrelse.
Forberedelse: Jeg har udarbejdet et google docs med noter fra mødet med Aja inden
kommunikationsworkshoppen og noter fra kommunikationsworkshoppen.

Forventningsafstemning med sekretariatet - indkalder til et møde med sekretariatet og
bestyrelsen (Christoffer)
Revurder forretningsorden og forventningsafstem med hinanden. Gør det ofte og lad være med
at vente alt for længe (Christoffer)
Sig hej til foreninger der er en del af Studentersamfundet. - Læg en strategi på kommende
arbejdsdag.
● Hvis dig som frivillig i de lokale foreninger
● Tag en tender vagt og hyg med de lokale frivillige
Mød dem i øjenhøjde og lad være med at trumfe beslutninger ovenfra!

7. Organisering/strukturering af inventar og ejendele (ODB)
[18.20]
Motivator: Nicoline V. Munk
Motivation: Bestyrelsen kan opnå bedre overblik og viden om, hvad vi har af genstande
ting der kan benyttes. En slags udarbejdelse så det er nemmere at finde ting og det kan
undgås at indkøbe ting vi allerede har som kan benyttes.
Indstilling 1: Arbejdsdage efter julefrokosten, hvor der ryddes op i bestyrelseslokalet.
Formanden finder en dato snarest muligt efter julefrokosten.
Godkendt
Indstilling 2: Lav en plan for FIB 16 kælderen - inviter foreninger til arbejdsdagene, denne
dag kommer før bestyrelseslokalet. Lørdag er fib 16 - søndag er bestyrelseslokalet
Godkendt

8. Lukket punkt [18.35]

9. Lukket punkt [18.50]

10. Lukket punkt [19.00]

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:05]
Mail: Aktivitetspuljen - Den Diskrete Forening
Der afholdes traditionsrig julefrokost for de studerende og ansatte på institut for
matematiske fag afholdt af deres lokale studieforening. Der spises god mad, leges mange
lege, og studerende og ansatte mødes på tværs af årgange på matematik,
matematik-økonomi og matematik-teknologi. Der kommer til at være mellem 100-150
personer til arrangementet, og støtten skal gå til leje af lyd&lys, præmier til diverse lege, at
mindske brugerbetaling, samt at vi kan give en øl eller en sodavand til de frivillige under
arrangementet. I alt søges der 4.000 kr. fra aktivitetspuljen
Der er også søgt penge hos Institut for Matematiske Fag til at støtte arrangementet,
specifikt plejer Instituttet at bevilge os et beskedent beløb til rengøring samt bordpynt.
Indstilling: Vi bevilliger 2000 kr til at de booker LOL. Disse penge kan ikke bruges til
andet.
Sebastian svarer

Mail: Ansøgning til Udviklingspuljen - Lyd og Lys
Lyd og lys ønsker sig en digital lydmixer, en controller i form af en iPad, samt WiFi dertil.
Den ønskede digitale lydmixer (Midas MR18) har mange af de samme funktioner, som deres
nuværende store Midas lydmixer, dog i et så kompakt format at den kan medbringes i en
taske. Til mindre arrangementer (fx. UniRun, dimissioner, osv.) vil denne lydmixer forbedre
lydkvaliteten markant, som ellers ikke var muligt førhen, fordi det har været for omstændigt
at medbringe den store lydmikser for de frivillige i Lyd&Lys.
En iPad skal købes til at styre lydmixeren, da Midas har lavet et interface der kun virker til
iOS. Udover at denne iPad bruges til at trådløst styre denne lydmikseren, så kan den i andre
tilfælde anvendes, når der afvikles show på den store lydmikser de allerede har, hvilket vil
være en stor forbedring.
Ligeledes skal der indkøbes nogle WiFi routere, som muliggør at oprette trådløs forbindelse
til lydmixeren. Der ansøges om to WiFi router, så det er muligt at lave “bridge”, hvilket vil
sige, at området som WiFi signalet dækker kan blive udvidet. Eksempelvis til
studiestartsfest kunne man bruge denne “bridge” til at lave et WiFi signal ved FOH og
scenen, som før ikke har været muligt.
Der søges i alt 8.956,91 kr. I udviklingspuljen
Indstilling: 8500kr. Bevilliges til denne udvikling

Gustav svarer

Mail: Ansøgning til Udviklingspuljen - Lyd og Lys
Lyd og Lys søger penge til indkøb af to håndholdte trådløse mikrofoner af professionel
kvalitet, to beltpacks med mikrofon headsets (ofte brugt af mange talere), en rack kasse til
opbevaring af dette udstyr og nødvendig tilbehør til fuldførelse af opgraderingen.
De nye trådløse mikrofoner og tilbehør vil forbedre alle arangementer, hvor der anvendes
mikrofoner; fx. Studiestartfesten, dimissioner, banko/bingo, teater/revy, (studenterpolitik)
konferencer, store foredrag/science mm.
Der søges i alt 22.215,36 kr. I udviklingspuljen
Puljen er tom dermed frafalder denne.
Gustav svarer

Mail: Aktivitetspuljen - Barbaren
Barbaren søger penge til pynt, dekoration og mindre kostume til tendere som eks.
Djævlehorn ifm. et Halloween event for ca. 150 personer
Det er ikke noget Barbaren har afholdt før, og er ikke noget de vil holde flere gange om
året, hvorved det ikke en del af barbarens daglige drift, men en ekstra aktivitet de gerne vil
lave for de studerende på universitetet.
Der søges i alt 1.500 kr. I aktivitetspuljen
Indstilling: De får 1500 kr
Mail: Gustav.

Mail: Aktivitetspuljen - IGLO
IGLO afholder ordinær generalforsamling den 3. november. De lægger et stort stykke
arbejde i at skabe opmærksomhed blandt vores deltagere (post-nedlukning) og vil gerne
gøre det mere attraktivt at deltage.
I den sammenhæng søger vi puljepenge til at dække forplejning af deltagere. Vi forventer
op mod 75 deltagere.
Der søges i alt 3.750,00 kr. I aktivitetspuljen
Indstilling: Der bevilliges 0 kr. da det er en udgift de burde have budgetteret med.
Mail: Christoffer

Mail: Aktivitetspuljen - Barbaren
Barbaren vil gerne holde et ekstra event, hvor de regner med at få solgt for ca. kr.
10.000,00 af barens inventar. Derfor søger de penge til pynt, for at gøre det til en mere
tiltrækkende aften for kunderne, hvor der forventes at komme omkring 150 personer.
Der søges i alt om 2.000 kr. Fra aktivitetspuljen

Indstilling: Vi beder om opklaring og afventer for nu.
Mail: Gustav

Eventuelt [19.20]
-

Der kommer et opslag i Slack imorgen
Bestyrelsestøj
Medier

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Christoffer Holgaard
- Kontakt samarbejdspartner
Signe Hammershøj Poulsen
Sebastian Hoff
- Møde vedrørende “Genstart det sociale liv på AAU”
- Svar på mails
- Opdatere budget for puljerne
- Planlægning af bestyrelsestøj
- Muligvis kasser til cafeudvalgsmødet (som suppleant for Mark)
- Kaffe Karma
Mark Buje Hein Sørensen

Gustav Osnes Gottlieb
- Evaluering af SSF
- Svar på mails
Niklas Fyrstenberg Antonisen
- Afholdelse af Valg og Vafler
- Afholdelse af 2 Callcenter/panikdag
- Opstilling af kandidater til Univalg
Reda Hassaine
Salma Sherzai
Jakob Hammershøj Poulsen
- Opdaterer hjemmesiden ifht. Udviklingspuljen
Nicoline Vinding Munk
- Undersøge kulturaften med AKKC
-

Mødeevaluering
Det var fint og fleksibelt.
Manglende deltagelse fra bestyrelsens medlemmer, for sent afbud.

Godkendelse af referatet
Godkendt

