
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 28-10-2021, kl 16:30-18:25, Lokale 407 (Gammeltorv 10)

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand (X)
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk næstforperson (X)
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører (X)
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer (X)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (X) Ankom ved punkt 6
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig (X)
Reda Hassaine, Menig (X) Gik inden eventuelt-punkt
Salma Sherzai, Menig (X) Gik inden eventuelt-punkt
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) [17:05]

5. Gennemgang af vedtægter fra Fællesrådet fra Psykologis GF (ODB) [17:25]

6. Forventningsafstemning og gennemgang af forretningsorden (ODB) [17.30]

Eventuelt [18:25]

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: Signe

● Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

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

Christoffer Holgaard
- Besked sendt ud til folket
- Møde med ekstern samarbejdspartner
- Deltagelse i GF
- Indkaldt til møde

Signe Hammershøj Poulsen
- Introduktionsaften for kommunikationsudvalget
- Arbejdsdag kommunikationsudvalg
- Evalueringsmøde UniRun
- Valg
- Møde m. Kennedy Arkaden

Sebastian Hoff
- Bestyrelses-tøj
- Covid19 midler
- Plakatophæng til event
- Barenes bootcamp

Mark Buje Hein Sørensen
-

Gustav Osnes Gottlieb
-

Niklas Fyrstenberg Antonisenn
- Afholdt Valg og Vafler #2
- Afholdt Callcenter #1



- Afholdt Callcenter #2
- Afholdt Panikdag
- Møde med Valgudvalget
- Møde med konstiturerede kasserer
- Møde med AAU Valgsekretariat
- Møde med DSF og MO’er
- Afskedsreception ved Studenterpræsterne

Reda Hassaine
-

Salma Sherzai
-

Jakob Hammershøj Poulsen
- Mails mht. Nye medlemmer og bestyrelsesposter

Nicoline Vinding Munk
- Debat arrangement
- Jule klippedag
- Eventudvalg
- Bar bootcamp
- Comedy aften(er)
- Mail til S’et Esbjerg

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]

Mail: Studentersamfundet: Hvordan får man unge ind i stemmeboksen til kommunalvalget?

Ved kommunalvalget er der igen i år udfordringer med at få unge i stemmeboksen.
Undersøgelser viser, at langt færre unge sætter kryds end de ældre generationer. Hvad er
problemet, og hvad kan man gøre for at få flere unge interesserede i at stemme? Det vil
man gerne høre Studentersamfundets svar på. Man vil derfor høre, om vi vil skrive en
kronik i Solidaritet med vores bud på, hvordan man kunne gøre valget mere engagerende
for jeres årgange.

- Christoffer sender mailen videre til Christian Juel / besvarer mailen



Mail: VS: Raid CentraleSupélec - International competitors prospection

Raid CentraleSupélec er et fransk studenter-team som organisere et adventure race – det
største af sin slags i Europa ifølge dem. Dette skulle være en unik mulighed for de
studerende som kan li’ trailing og at opleve flotte landskaber.
Der er tale om et 5 dages team race med omkring 50 km pr. dag, 2/3 mountain bike og 1/3
trailing i Frankrig. Eventet har også andre aktiviteter.
De kunne godt tænke sig, at nå de studerende på Aalborg universitet, og de vil gerne, at vi
deler informationen med de studerende.

- Christoffer sender mailen videre til erhvervsgruppen

Mail: International juleaften

Peter og Cecilie har flere gange været med til at arrangere og afholde international
juleaften, og med vores sidste jul som studerende i sigte, vil de MEGET gerne holde en igen.
De ville derfor høre, om det er okay at de begynder på planlægningen af juleaften.
Synes vi det er fint, og er der nogen fra bestyrelsen, som vil med ind over dette?

- Salma svarer, og vil gerne være med til at arrangere international juleaften

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:05]

Mail: Aktivitetspuljen - Byggeri og Anlæg, Kandidatudannelsen i Vej og Trafik

Byggeri og Anlæg, Kandidatudannelsen i Vej og Trafik kunne godt tænke sig at søge penge til
en studietur til København, hvor formålet er at tilegne sig ny trafikteknisk viden og se teori fra
undervisningstimerne blive anvendt i praksis.

København er en meget interessant by set fra et trafikteknisk synspunkt. I København er
Danmarks største trafikcenter samt de største Rådgivende firmaer Rambøll og Cowi bl.a.
placeret. Desuden skal København håndtere langt større trafikmængder end hvad der opleves i
Aalborg og det ville være spændende for dem at se, hvordan de trafikale problemer er blevet
løst. De har indtil videre indgået besøgsaftaler med Øresundsbroen, Vejdirektoratet, Cowi og
Rigspolitiet.



Turen er for 21 personer, og beløbet der søges i aktivitetspuljen er 35.950kr. Støtten skal
dække omkostningerne til transport, hostel og et daglig madbudget.

- Indstilling: Der beviliges 0 kr. til studieturen. Der henvises i stedet til AAU.
- Godkendt. Reda svarer.

Mail: Aktivitetspuljen - IGLO på vegne af Philip Stegenborg v/ nanoteknologi

Studerende på nanoteknologi har de sidste tre år afholdt fantasy-fodbold to til tre gange årligt.
Denne ansøgning indsendes af IGLO på vegne af studerende på nanoteknologi, da denne
online turnering de sidste to år er blevet organiseret af én person, og selv samme person har
finansieret præmier til turneringen af egen lomme uden af opkræve deltagerbetaling.
Turneringen er i øjeblikket for alle på 3. semester og op, da de alle er samlet i én bygning, hvor
pointen er at hver projektgruppe gratis deltager og har en antal fantasy hold med i turneringen.
Arrangøren afholder hvert år et oplæg for at inddrage alle i spillet, og aktiviteten foregår som en
rangeret turnering, hvor de vindende hold modtager præmier den 14. November.
Der forventes at blive 50 personer til arrangementet, og der søges 1.250 kr. I aktivitetspuljen
til præmier til turneringens deltagere, samt dækning af et måltid til arrangøren mens han
opsætter turneringen.

- Indstilling: Vi bevilliger alle 1.250 kr. til arrangementet
- Godkendt. Reda svarer.

Mail: IGLO

Da IGLO stadig kun har anvendt en relativ lille del af deres budget for 2021, så inviterer de alle
medlemmer til Halloweenfest (Mekanik og Produktion (MP), Globale Forretningsystemer (GBE),
Fysik, Nanoteknologi og deres tilhørende kandidat uddannelser).
Festen afholdes i Kantinen på FIB15 den 30. oktober fra kl. 17:00 og slutter kl. 23:00 i, hvor de
tidligere har haft succes med at afholde sommerfest. Aften vil byde på en gratis første
øl/sodavand til alle deltagere, begivenheder hele aftenen (beerpong, bedste udklædning i
diverse kategorier) og en fyldt bar. Der ønskes desuden at servere en buffet for alle deltagere.
Der tages 50 kr. i billetpris og baseret på vores erfaringer forventes der et fornuftigt salg i baren.
Ud over servering af alkohol, så serverer de også alkoholfrie drinks, slushice samt sodavand, så
alle kan være med.
Der søges vi puljepenge til dækning af pynt for 1.500 kr. samt kostumer til frivillige for 3.000 kr.
(kostumer som repræsenterer IGLO generelt og dermed kan genbruges året rundt ved andre
lejligheder). Der forventes op mod 300 deltagere og der søges 4.500 kr. i aktivitetspuljen.



- Indstilling: Vi bevilliger 4.500 kr. til arrangementet
- Godkendt. Reda svarer.

5. Gennemgang af vedtægter fra Fællesrådet fra Psykologis
GF (ODB) [17:25]

Motivator: Christoffer

Motivation: Fællesrådet for Psykologi har lige afholdt generalforsamling igår, og deres
vedtægter bør derfor tjekkes igennem og godkendes.

Indstilling: Vedtægtsændringerne godkendes

- Godkendt

6. Forventningsafstemning og gennemgang af
forretningsorden (ODB) [17.30]

Motivator: Christoffer Holgaard

Motivation: Det ønskes at gennemgå og forny den gamle forretningsorden oven på den store
udskiftning af personer i bestyrelsen. Dette vil samtidigt blive anvendt som mulighed for at
forventningsafstemme i bestyrelsen.
Den nye forretningsorden kan vedtages herefter.

- Indstilling: Vi udskyder afstemning af forretningsorden til næste bestyrelsesmøde

Eventuelt [18.25]

- Kennedy-Arkaden + flyers fra Meny i Kennedy (Signe)
- Kulturaften med IDA
- Budget for Valg/PR post



- Orientering af det juridisk i fht. Beslutninger om eksempelvis forbud fra foreningens
bestyrelse og ud i organet.

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Christoffer Holgaard
-

Signe Hammershøj Poulsen
- Regionsrådsvalg-arrangement d. 4. November
- Arbejdsdag kommunikationsudvalg
- Valg-forberedelse

Sebastian Hoff
- Bestyrelsestøj
- Covid19 midler
- Julefrokost

Mark Buje Hein Sørensen
-

Gustav Osnes Gottlieb
-

Niklas Fyrstenberg Antonisenn
-

Reda Hassaine
-

Salma Sherzai
-

Jakob Hammershøj Poulsen
-

Nicoline Vinding Munk
- Debat Arrangement
- Jule-klippedag
- Comedy aften(er)
- Ansøgninger
- Eventudvalg



Mødeevaluering
- Vi skal huske ikke at komme med små kommentarer der afbryder talerrækken
- For at imødekomme ovenstående kan vi blive bedre til at bruge jazz-hænderne
- Det var rart at kunne komme let ind i diskussionen selvom man ikke var med fra

start
- Vi bør beslutte inden mødets start hvor vi bestiller mad fra
- Vi har en madansvarlig der skifter til hvert møde (Formand, studenterpolitisk

ordfører, næstformand …..)

Godkendelse af referatet
Godkendt


