
 

Retningslinjer og kriterier for optagelse i Studentersamfundets Hall of Fame 
 

§1 Tidsrum: Studentersamfundets Hall of Fame for frivillige gælder fra generalforsamlingen 

2012 og fremover 

 
§2 Antal optagne: Der optages årligt mellem 1-5 medlemmer af Studentersamfundets 

Hall of Fame for frivillige. Dette antal kan varieres i særlige tilfælde, hvor der er specielt 

mange frivillige, som har gjort sig fortjent til en plads. 

 
§3 Tid, sted og form for optagelse: Tildeling af pladsen i Hall of Fame sker på 

foranledning af den afgående bestyrelse til Studentersamfundets generalforsamling, med 

udgangspunkt i de udstedte kriterier 

 
§4 Præmiering: Som medlem af Studentersamfundets Hall of Fame, tildeles man et 

individuelt diplom underskrevet af den siddende formand samt rektor 

§3.1 Man tildeles tillige en plads på både en fysisk ”Wall of Fame” i Studentersamfundets 

aktivistlokale, samt i den virtuelle ”Hall of Fame” på Studentersamfundets hjemmeside 

§3.2 Den siddende bestyrelse kan yderligere tildele medlemmer af Hall of Fame en gave 

eller anden belønning, som det findes passende 

 
§5 Kriterier for optagelse: Som udgangspunkt skal en person have leveret en 

ekstraordinær indsats som frivillig i Studentersamfundet over en længere årrække, for at 

kunne komme i betragtning til optagelse i Studentersamfundets Hall of Fame for frivillige 

§5.1 Man skal, for at komme i betragtning til optagelse, have været aktivt 

frivillig i minimum 3 år af sin studietid på AAU 

§5.2 Den indsats man har lagt i Studentersamfundet igennem sin studietid, skal 

kunne beskrives som værende ”ud over det sædvanelige” 

§5.3 Man bør i sin tid i Studentersamfundet have været aktiv i mere end én af 

Studentersamfundets grupper 

§5.4 Man kan godt optages i Studentersamfundets frivillige Hall of Fame, til 

trods for at man på et givent tidspunkt i sin tid i Studentersamfundet har 

modtaget løn, hvis man har tjent som formand, uddannelsespolitisk ordfører  

eller studentermedhjælper. Dette skal ses ud fra en betragtning om at det 

arbejde der ligger i formandens og ordførers poster ligger langt ud over det 

lønnede, og dette arbejde ses som frivilligt. Ydermere bør det ikke diskvalificere 

ellers kvalificerede kandidater, at de på et tidspunkt har arbejdet som 

studentermedhjælper for Studentersamfundet. 
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