
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 09-12-2021, kl 16:30-19:30, Bestyrelseslokalet (Fibigerstræde 15)

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand (X)
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk næstforperson (X)
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører (X)
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer (X) ankom ved punkt 7
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (X)
Niklas Fyrstenberg Antonisen, 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) [16:50]

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:20]

5. Fastlægning af dato for Ordinær GF (ODB) [17.20]

6. Placering af Studiestartsfesten 2021 (ODB) [17.30]

7. Lukket punkt [18.00]

Eventuelt [19:00]

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: Jakob

● Godkendelse af dagsorden
○ Dagsordenen er godkendt!

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

Christoffer Holgaard
- Jobsamtaler for at finde ny layouter
- Møde med ekstern bar
- Møde med ny forening
- Rektoratsmøde

Signe Hammershøj Poulsen
- Julefrokost
- AAU-valg (særligt i kommunikationsudvalget)
- Klippeklistredag
- Møde i kommunikationsudvalget: Julekonkurrencer på FB
- Visionspapir brainstorm
- Arrangere møde m. ekstern partner
- Design af mail for Aairport Festival

Sebastian Hoff
- Julefrokost
- Politisk arbejde vedr. DE-klubben
- Klippeklistredag
- PK
- AAU Valg
- Udflytning af studiepladser
- Kontakt med UCN omkring Studenterpolitk



Mark Buje Hein Sørensen
- Budget
- Visionspapir brainstorm

Gustav Osnes Gottlieb
- Julefrokost
- AAU-valg
- AAirport festival

Niklas Fyrstenberg Antonisenn
-

Jakob Hammershøj Poulsen
- Julefrokost
- Ekstraordinær generalforsamling indkaldelse
- Visionspapir etc.

Nicoline Vinding Munk
- Julefrokost
- Jule-klippedag
- PK
- The WHY film (Udskudt)
- AAU-valg + valgfest
- Covid19-midler
- Trivsel Forum
- Punkt til første møde i det nye år, bruge google kalender. Allezusammen!
- Møde vedr. Trivselsfora: Studentersamfund DMx MAX -trivselsarr.
- Comedy aften AKKC
- Foreningsmøde



3. Mail håndtering (ODB) [16:50]

Mail: Ambassadørskab og samarbejde med Fashion Revolution Denmark

Koordinatorerne for studieambassadørerne hos Fashion Revolution Denmark vil gerne have
udbredt ambassadørskabet til Aalborg Universitet. De kommer også gerne ud på Aalborg
Universitet og fortæller mere om Fashion Revolution - enten fysisk eller virtuelt. De har før
holdt foredrag til fællessamlinger, men også for enkelte hold under temauger eller
tværfaglige forløb. Fashion Revolution er en global bevægelse, der arbejder for en mere
bæredygtig og etisk modeindustri.

Indstilling: Vi vil gerne høre mere om et eventuelt samarbejde
Signe tager kontakt.

Mail: Tutorindsatsen

Ifm. tutorindsatsen har Studie- og trivselsvejledningen fået kigget på mulige datoer for
tutoruddannelsesdagene i 2022. Idet tutorseminaret skal afholdes i august foreslår de
lørdag d. 13 august eller lørdag d. 20 august. Passer det os?

Derudover er de kommet frem til at placere tutorkoordinatoruddannelsen d. 23 april, og
hertil tænker de, at det kunne være gavnligt med et oplæg fra vores side i forhold til
studiestarten, da vi jo er meget inde over det. Er dette noget vi lyster?
Selvom der er forholdsvis god tid til både april og august, vil de også gerne høre, hvornår vi
regner med at gå i gang med planlægningen for tutorseminaret  - og måske
tutorkoordinatoruddannelsen. De vil nemlig gerne planlægge nogle udviklingsmøder med os,
så vi hver især har indsigt i, hvad der bliver planlagt fra Studentersamfundets og Studie- og
trivselsvejledningens side.

Indstilling: vi tager ud og holder oplæg d. 23 april og seminardagen bliver d. 13 august.
Christoffer svarer.

Mail: Studie surf I Løkken - Tiltrækning af unge fra AAU Aalborg

North Shore Surf i Løkken vil gerne høre om mulighed for samarbejde med os og de
studerende som vi repræsenterer i Aalborg. Det ønskes at tiltrække flere unge og
studerende fra Aalborg til at komme til Løkken for at surfe og være i deres surf og livsstils
miljø. Ønsker vi et samarbejde?

Indstilling: Christoffer sender den videre til erhvervsgruppen.



Mail: Julehygge i butikken

Factum holder julehygge i butikken Fibigerstræde 15 i december måned, hvor de studerende er
kommet med deres julesok ( 32 stk.), og hvor de en gang om uge kommer noget i deres sok.
I den anledning vil de spørge os, om vi har noget I vil sponsorere der til.

Indstilling: Bestyrelsen sponsorerer noget Studentersamfundet merch
Signe svarer dem.

Mail: Gaver til pakkeleg

Medisrådet skriver da de har planlagt at afholde månedsmøde med julestemning og vil derfor
lave pakkeleg. De vil gerne høre, om Studentersamfundet vil sponsorere nogle ting som
eksempelvis muleposer, kondomer eller lign.

Indstilling: Vi laver en goodiebag med en masse forskelligt i og giver den til dem.
Christoffer svarer

Mail: vedr. tilskud fra Carlsberg/SSF2021

Studiestartsfesten havde et underskud som er lavere end hvad der var budgetteret med.
Men ifølge vores aftale med Carlsberg er der også lidt penge til overs for dette år.
Enten køber I noget til SSFU som kan bruges de efterfølgende år (og som ikke fylder for
meget). Ellers kan pengene overføres til 2022, så vi har dem som indtægt i 2022. Hvad
ønsker vi?

Indstilling: Lad SSFU træffe en beslutning om hvordan pengene skal bruges i år.

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:20]
Ingen puljeansøgninger.



5. Fastlægning af dato for Ordinær GF (ODB) [17.20]
Sekretariatet vil gerne, at vi beslutter hvornår ordinær GF skal være i marts 2022, da de har
planlagt årsafslutningen med revisoren efter enten den 23/3 eller 26/3. Det er de datoer det
normalt ligger omkring. Når vi har bekræftet datoen, vil vi modtage selve årsafslutningsplanen.
Vi må også gerne beslutte hvor det skal være, så de kan se på lokaler dertil.

Indstilling: Christoffer lægger det ud i slack når vi har fundet et tidspunkt der passer.

6. Placering af Studiestartsfesten 2021 (ODB) [17.30]
Vi har fået svar fra Aalborg kommune vedr. Studiestartsfesten 2022. Da man lige har givet
afslag til Aalborg Aairport Festivals 2 koncertdage, mener man ikke at det kan gå, at sige ja til
os ift. afholdelse af vores fest i kildeparken.
Man mener derfor at man bør satse på Karolinelund. Det kan ikke afvises, at der fortsat vil være
lidt gravearbejde i parken til den tid, men trods alt ikke noget, som skulle have indflydelse på
måden, hvorpå vi kan holde festen, såfremt vi planlægger det lidt smart.
De vil gerne have en melding på, om det er noget som der skal arbejdes videre med. Cool!

Indstilling: Man fortsætter med at arbejde med at afholde studiestartsfest 2022 i Karolinelund
Christoffer svarer.

7. Lukket punkt [18.00]

Eventuelt [19.00]
Nicoline K. V. M: Trivselsfora: Studentersamfund DMx MAX -trivselsarr. (O(D))
Møde med Line og Andreas d. 8. December 2021, 8:30 - 9:00. Min opgave indtil deadlinen d.17.
December 2021:

- Tage arrangementet med på bestyrelsesmøde d. 9. December 2021 og forhøre, hvor
man kan �inde studerende der måske vil snakke på arrangementet.
(Signe hjælper)

- Snakke med sekretariatet om bookning af lokale og forplejning i forbindelse hermed.
- Lægge strategi for PR og snakke med Lyd_og_Lys vedr. Streaming af fysisk

arrangement online.



Nicoline K. V. M: (B) The WHY film (Udskudt til januar finde dato)
- Ny dato er 1. Februar 2022

● Hall of Fame (DB)
https://studentersamfundet.aau.dk/wp-content/uploads/2017/08/Studentersamfund
et-RetningslinjerforoptagelseiHallofFame.pdf
I retningslinjerne for Hall of Fame §2 står der at der hvert år optages 2-5 personer. I
2022 har vi 7-8 meget kernefrivillige der bliver færdige på universitetet.
Dette betyder at som reglerne er på nuværende tidspunkt, kan de alle ikke få den
anerkendelse for deres arbejde som de har lagt i S’et de sidste mange år.
(Hall of Fame retningslinjer er ikke vedtægter)

- Niklas

Afhentning af soundboks kl 14.00 imorgen. Nogen der vil tage sig af det?

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Christoffer Holgaard
-

Signe Hammershøj Poulsen
- Møde med eksterne samarbejdspartnere
- Møde / juleafslutning i kommunikationsudvalg

Sebastian Hoff
-

Mark Buje Hein Sørensen
-

Gustav Osnes Gottlieb
- Møde med eksterne samarbejdspartnere
- SSFU

Niklas Fyrstenberg Antonisenn
-

Jakob Hammershøj Poulsen
- Ekstraordninær generalforsamling

Nicoline Vinding Munk
- The WHY film (Udskudt til 1. Februar 2022)
- Covid19-midler /Comedy aften i AKKC
- Trivsel Forum
- Punkt til første møde i det nye år, bruge google kalender. Allezusammen!
- Studentersamfund DMx MAX -trivselsarr. 15. Februar 2022.

https://studentersamfundet.aau.dk/wp-content/uploads/2017/08/Studentersamfundet-RetningslinjerforoptagelseiHallofFame.pdf
https://studentersamfundet.aau.dk/wp-content/uploads/2017/08/Studentersamfundet-RetningslinjerforoptagelseiHallofFame.pdf


Mødeevaluering
Det har overordnet set været et godt møde med styr på talerækken
Man har lyttet til hinanden og de har været hyggeligt.
Fortsæt med at aftensmad bestilles før mødet.

Godkendelse af referatet

Referatet godkendes.


