Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
D. 06-01-2022, kl 16:30-17:40, Zoom møde: https://aaudk.zoom.us/j/69759506756

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand (X)
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk næstforperson (X)
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører (X)
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (X)
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig (X)
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. Muligt optag af BAS (ODB) [17:05]
6. Muligt optag af Krimraadet (ODB) [17:15]
7. Evaluering af periode med Facebook reklame (ODB) [17:25]
Eventuelt [17:40]
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
- Møde med krimRaadet
Signe Hammershøj Poulsen
- Julegaver til ansatte
- Møde med Kennedy
Sebastian Hoff
- Planlægning af møde med UCN
- Regionaliseringsreformen
- Afsluttet sponsoratet vedr. Myselfie
- Informationsdeling vedr. “Mød bestyrelsen” i DSF
- DE-Klubben
- Møde med CBSS
Mark Buje Hein Sørensen
Gustav Osnes Gottlieb
- To øl
- Kennedy

Niklas Fyrstenberg Antonisenn
- Julegaver til ansatte
- Planlægning af drejebog for valg
- Planlægning af Bootcamp
Jakob Hammershøj Poulsen
- Møde med Rheasoft
Nicoline Katherina Vinding Munk
- The WHY film (Udskudt til 1. Februar 2022) booket lokale, arbejder med
alternativ plan.
- Covid19-midler /Comedy aften i AKKC, komikere er valgt arbejder med
alternativ plan.
- Nu skal vi bruge google kalenderen venner. :D
- Studentersamfund DMx MAX -trivselsarr. 15. Februar 2022. Alternativplan kigges der
på ved opsamlingsmøde i morgen.
- Oprydning/udsmidningen og afslutingsdag d. 17. Dec. 2021 ;)

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]
Mail: Samarbejde mellem Studentersamfundet og Fashion Revolution Denmark
Vi har modtaget en uddybning af ønskerne fra Fashion Revolution Denmark. De kunne godt
tænke sig at dele plakater på vores sociale medier samt rundt omkring på campus. Disse
skal selvfølgelig til, således de kan nå deres ønske om at finde studieambassadører på AAU
blandt de studerende.
Signe svarer og sender dem videre til erhvervsgruppen og SDG-udvalget
Mail: The Tall Ships Races 2022
Til sommer er Aalborg for sjette gang vært for The Tall Ships Races. Det betyder, at de
endnu engang er på udkig efter unge mennesker, som kan påmønstre skibene som trainees.
De håber derfor, at vi vil dele infoflyer med de studerende på infoskærme, Facebook, fysisk
på AAU.
Gustav og Sebastian tager kontakt til dem med henblik på samarbejde

Mail: Udpegning af repræsentant til nyt Uddannelsesråd i Aalborg Kommune for 2022-2025
Det er tid til at udpege et nyt Uddannelsesråd i Aalborg Kommune for byrådsperioden
2022-2025. Vi er derfor blevet bedt om at indstille en repræsentant samt evt. en suppleant
fra Studentersamfundet til Uddannelsesrådet.
Vores indstilling skal sendes senest d. 14.01.2022.
Niklas skriver til dem angående Studenterforums valg i december.

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

5. Muligt optag af BAS (ODB) [17:20]
Motivator: Christoffer
Motivation: Studenterforeningen på Byggeri og Anlæg ønsker at blive en del af
Studentersamfundet, og har indsendt deres vedtægter til godkendelse af os i bestyrelsen.
Vedtægterne kan læses her:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1am-0wFU5eqwNdFzFtAzGiIztb6WCEPj4
Indstilling: Vi svarer BAS med ændringsforslag til deres vedtægter.
- Vedtaget, Christoffer svarer
Svar: Vi har følgende ting der skal ændres, før vedtægterne kan komme i betragtning til
godkendelse igen:
- §3: Medlemsskab i en studieforening i Studentersamfundet må ikke koste penge.
- §2: Tilføjes: “Foreningen er underlagt Studentersamfundet og de dertilhørende
vedtægter og retningslinjer”
- §8: Tilføjes: “Foreningens regnskabsår, regnskabspraksis og revision følger
Studentersamfundets”
- Derudover skal der i et eventuelt logo inkoorporeres Studentersamfundets logo (disse
kan findes på Studentersamfundets hjemmeside for inspiration)
Der vedhæftes mailen et eksempel på vedtægterne fra en af de andre foreninger, så de kan se
hvordan det kan gøres.

6. Muligt optag af Krimraadet (ODB) [17:30]
Motivator: Christoffer
Motivation: Studenterforeningen på Kriminologi ønsker at blive en del af Studentersamfundet,
og har indsendt deres vedtægter til godkendelse af os i bestyrelsen.
Vedtægterne kan læses her:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1am-0wFU5eqwNdFzFtAzGiIztb6WCEPj4
Indstilling: Vi svarer Krimraadet med ændringsforslag til deres vedtægter.
- Vedtaget, christoffer svarer
Ændringsforslag:
- Navn og formål: Tilføjes: “Foreningen er underlagt Studentersamfundet og de
dertilhørende vedtægter og retningslinjer”
- Tilføjes et sted I finder relevant: “Foreningens regnskabsår, regnskabspraksis og revision
følger Studentersamfundets”
- §24: stk 2 fjernes
- Derudover skal der i et eventuelt logo inkoorporeres Studentersamfundets logo (disse
kan findes på Studentersamfundets hjemmeside for inspiration)

7. Lukket punkt (ODB) [17:40]

8. Evaluering af periode med Facebook reklame (ODB) [18:00]
(udskudt til næste møde)
Motivator: Christoffer
Motivation: Vi har nu i over et år anvendt vores facebookside som et redskab til at reklamere
for eksterne partnere. Hvordan synes vi det er gået? Er det noget vi ønsker skal fortsætte?
Udskudt til næste møde

Eventuelt [18:15]
-

Signe: Bruge Microsoft Teams til at alt bestyrelsesarbejde, i stedet for at have flere
platforme på samme tid (facebook, slack, zoom osv.)
Svar fra bestyrelse vedr. Covid19 midler til FAKSund (Marie Strøyberg)
Udvalget for coronamidler får et fast punkt de næste par møder
Google kalender → Punkt på næste møde

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

-

Christoffer Holgaard
Signe Hammershøj Poulsen
- Møde m. Lena ang. Postbeskrivelser
- Sparringsmøde med UCN
Sebastian Hoff
- Møde med UCN
- Møde med CBSS
- Møde med Rektoratet
Mark Buje Hein Sørensen
Gustav Osnes Gottlieb
Niklas Fyrstenberg Antonisenn
- Møde med valgudvalget
- Møde med Christian Obel
Jakob Hammershøj Poulsen
Nicoline Vinding Munk
The WHY film (Udskudt til 1. Februar 2022) booket lokale, arbejder med alternativ
plan.
Covid19-midler /Comedy aften i AKKC, komikere er valgt arbejder med alternativ
plan.
Pkt til næste bestyrelsesmøde google kalender
Studentersamfund DMx MAX -trivselsarr. 15. Februar 2022. Alternativplan kigges der på ved
opsamlingsmøde i morgen.

Mødeevaluering
-

Husk at skriv “nyt fra” ind i god tid
Online møder er okay, men ikke optimale
Det er godt at vi rykker direkte over til at snakke med nogen udefra, også selvom det
betyder at man må pause det punkt der er i gang.

Godkendelse af referatet
Godkendt

