Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
D. 03-02-2022, kl 16:30-18:45, Barbaren (Fibigerstræde 15)

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk næstforperson
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører (x)
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer (x)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (x)
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig (x)
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (x)
Nicoline Katharina Vinding Munk, Menig (x)
Philip Stegenborg, Menig (x)
Omar Leon Zecic, 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) [17:30]
5. Muligt optag af BAS (ODB) [17:45]
6. Fornyelse af Kahoot konto (ODB) [17:55]
7. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [18:05]
8. Lukket punkt [18:15]
9. Arbejds- og visionspapir (O/D/B) [18:45]
10. Årets frivillig og Hall of Fame (O/D/B) [19:00]
Eventuelt [19:15]
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: Sebastian
○ Referent: Philip
Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]
Christoffer Holgaard
Signe Hammershøj Poulsen
Sebastian Hoff
- Alkoholpolitik på AAU
- Regionaliseringsreformen
Mark Buje Hein Sørensen
- Budget 2022 WIP
Gustav Osnes Gottlieb
- United stage
- Redbull
Niklas Fyrstenberg Antonisenn
- Bootcamp indvalgte
Jakob Hammershøj Poulsen
- Medlemsmøde indkaldelse
- TEAMS til virksomheder (opdatering)
- Generelle småting
Nicoline Vinding Munk
- The WHY film (Udskudt til 1. Februar 2022) Afholdt.

-

Covid19-midler /Comedy aften i AKKC, UDSKUDT der er kig på nye datoer i
foråret. 3. - 4. Marts eller 31. Marts - 1. april.
- Studentersamfund DMx MAX -trivselsarr. 15. Februar 2022. Alternativplan lagt, status
man. D. 31. Jan. Status er at vi mangler mere larm om eventet.
- Covid19-midler, håndtering og klarlægning fra udvalget.
- Modtage plakater til ophæng fra GoTutor og videresendt dem til
erhvervsgruppen.
Philip Stegenborg
- Kontakt til foreninger
- Snakket med Blasius om hvad og hvordan om Socialpol. Ans. sposten
- Besøgt DSF kontor i København
Omar Leon Zecic
-

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]
Mail: IDA Stem Students
IDA Stem Students har inviteret foreninger i S’et til Stormøde i København, weekenden d.
4-6 marts (weekenden i uge 9). “I STEM Students vil vi gerne invitere jer til vores officielle
stormøde lørdag den 5. marts. Vi er en del af fagforeningen IDA og repræsenterer vores
34.000 studiemedlemmer. I modtager denne invitation fordi vi i STEM Students repræsenter
jeres studerende i fagforeningssammenhæng, da dele af jeres medstuderende er
medlemmer af IDA, ingeniørforeningen.”
-Ønsker vi at deltage:
Tage det op på Studenterforum 7/2? Ja

Mail:Samarbejde omkring events og projekter
Vi har modtaget en mail fra Venture Cup Denmark, der er en organisation, som støtter
iværksætteri og early-stage innovation for studerende på de danske universiteter.
De ønsker at støtte os med at skabe spændende events og projekter, der sætter fokus på
innovation og bæredygtighed, samt giver studerende indsigt i iværksættermiljøet.
De tilbyder at hjælpe med allerede igangværende- eller planlagte projekter og events, eller
at samarbejde med os om at stable noget på benene. De samarbejder desuden med
Tuborgfondet, hvilket betyder, at de har fået nogle midler til at afvikle disse events med os.
Er det et samarbejde vi er interesseret i?
-Nicoline følger op og undersøger med Venture Cup

Mail: Leadership Academy
Vi er blevet inviteret af AESIC til deres Leadership Academy, hvor vi har muligheden for at
afdække emnet kommunikation og feedback. Dette vil være en mulighed for at lave en
session på en time for studerende, som godt kunne tænke sig at udvikle disse egenskaber,
og med udgangspunkt i erfaring fra det vi laver, kan en af os komme forbi og afholde denne
session.
Sessionen skal foregå d. 12 februar fra 15.00-16.00, hvor det ønskes at der gennemgåes:
- Introduktion af S’et
- En snak om erfaringer fra S’et ift. kommunikation og feedback, og hvad der hører
med af udfordringer
- Lave noget kreativt og interaktivt for deltagerne, eks. En leg der sikrer folk fanger
konceptet
Der kan afholdes et møde, hvor disse gennemgås og der gives et overblik over opgaven.
-Punkt udgår
Mail: Planlægning af lille demonstration i marts måned
Som reaktion på besltuningen fra rektoratet og den nye alkoholpolitik vil DE-Klubben gerne
lave en lille demonstration ude foran rektoratsbygningen.
De kunne godt tænke sig at holde det d. 3 marts engang over middag og planen er at samle
så mange studerende, som de kan med bannere og skilte. Der vil blive sunget nogle
slagsange, holdt en lille tale til de fremmødte, og hvad man ellers laver til en fredelig
demonstration. De vil gerne høre, om vi har noget info om, hvordan man afholder sådan en
demonstration på en fornuftig måde.
-Ja de kan bruge logo og vi bakker op
Mail: Studiemiljødag v. studiemiljørådet
Her den 24 marts afholder studiemiljørådet studiemiljø dag med temaet: god study life
balance.
Denne forbindelse vil de hører os om nogle forskellige ting:
- Vil vi hjælpe med at sprede budskabbet omkring dette? - evt igennem et facebook
opslag når vi kommer tættere på og der er kommet tilmelding ud.
- Der afholdes på dagen IdeCafe, hvor de studerende kan komme forbi og brainstorme
om ideer til at gøre AAU bedre. I denne forbindelse ville de hører vi ville være
interesseret i at en eller to af os deltog.

-Indrage SoMe til at bakke op om det
-Philip vil gerne møde op

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:30]
Mail: Aktivitetspuljen - Medis-rådet
MedIS-rådet vil afholde MedISiner Monopolet. Et arrangement som lægger op til en hyggelig
og underholdende aften, hvor der inviteres tre ikoniske undervisere fra MedIS og Medicin
uddannelserne. Arrangementet henvender sig til alle MedIS- og Medicinstuderende, og vil
foregå onsdag den 2. marts 2022 i tidsrummet 17:30 – 19:30.
Undervejs i arrangementet vil der være aftensmad og forfriskninger. Man regner med at
have 235 pladser, eksklusiv monopolet og arbejdsgruppen.
Der søges i alt 2.250kr. Fra aktivitetspuljen til delbetaling af sandwich fra bogø.
Indstilling: Der bevilges 2250 kr. Til at købe sandwiches for og der opfordres til bestille ved
DAK.
[Vedtaget] -Philip skriver til dem-Foreslå dem at arbejde sammen med DAK (Café Campus)
Mail: Aktivitetspuljen - BAS - Byggeri og Anlægs Studenterforening
BAS afholder 12/2-22 en fastelavnsfest for alle studerende på BUILD, som skal være med til
at styrke sammenholdet på kryds og tværs af alle årgangene. Der vil til arrangementet blive
slået katten af tønder, hvorefter der bagefter vil blive kåret en kattekonge og -dronning,
derudover vil der være chips og andre snacks til festens deltagere. Desuden vil det være en
udklædningsfest med præmie til bedste udklædte.
Man forventer at der deltager omkring 100 personer, og der søges 2.000kr. Af
aktivitetspuljen til hvor støtten vil gå til tønder, pynt, snack/slik til deltagerne og præmie til
bedste udklædte.
Indstilling: Vi godkender beveiligingen på de 2000 kr.
[Vedtaget]
-

Christoffer svarer

5. Muligt optag af BAS (ODB) [17:45]
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/1AVvWDNlydwV1y9vGEE4fvXdFOA_l7RLi
Indstilling: BAS optages i S’et
[Vedtaget]
-Hold løbende øje med hvor gode de er til at holde budget

6. Fornyelse af Kahoot konto (ODB) [17:55]
Motivator: Christoffer
Baggrund: Vi ifm. COVID-19 en Kahoot-konto tilbage i 2020, som vi før har fornyet.
Motivation: Jeg vil gerne stille spørgsmålet til bestyrelsen, om dette er noget, som vi ønsker at
holde fast på, og blive ved med betale abonnoment på? Vi har skrevet ud til grupper og udvalg i
S’et og bør forholde os til, hvorvidt vi ønsker at beholde abonnementet på mødet.
Forberedelse: Læs alle henvendelser fra de lokale studieforeninger, som har skrevet til os på
baggrund af den udsendte mail.
Indstilling: Kahoot konto fornyes ikke.
[Vedtaget]
-Den bruges ikke nok til at det giver mening

7. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [18:05]
Motivator: Christoffer
Baggrund: Der har været et ønske fra bestyrelsens side om at gennemgå situationen ift.
COVID-19 midler til hvert møde, således bestyrelsen er klar over, hvad der rør sig, hvad angår
de mange midler.
Motivation: Der laves en gennemgang af status for COVID-19 midler
-Kigger på ny dato til vores comedy aften som modtager covid-midler
-Svaret på andre mail fra arrangementer som allerede har fundet nye datoer
-Nicoline kontakter Lena om reelle tal og Nicoline afrapporterer til næste bestyrelsesmøde 17/2
om hvor meget er brugt, hvor meget er bevilget, hvor meget der er tilbage
-Snak om covid-midler på GF
-Find hvilken dato alle covid-midlerne skal have blevet brugt ved. Tænk over hvilke
arrangementer der kunne laves for at bruge resten af midlerne.

8. Lukket punkt [18:15]

9. Arbejds- og visionspapir (O/D/B) [18:45]
Motivator: Sebastian
Baggrund: Arbejds- og visionspapir til ordinær generalforsamling
Motivation: Da vores arbejds- og visionspapir skal præsenteres og godkendes på ordinær
generalforsamling skal vi have opsummering på, hvor i processen vi er. Samt den fremadrettet

proces, således vi er sikker på at få gennemarbejdet papirerne inden ordinær
generalforsamling.
Indstilling: Lørdag den 19. februar mødes bestyrelsen og laver arbejds- og visionspapir.
[Vedtaget]

10. Årets frivillig og Hall of Fame (O/D/B) [19:00]
Motivator: Sebastian
Baggrund: Bestyrelsen skal have udvalgt årets frivillig og Hall of Fame inden ordinær
generalforsamling
Motivation: For at lave den bedste proces vedrørende årets frivillig samt Hall of Fame, vil det
give mening at iværksætte processen indenfor overskuelig fremtid, således at der er en
ordentlig tidsramme for indsendelse af nomineringer.
Indstilling: På næste møde (17/2) findes en tovholder og planlægges at der skal udsendes en
mail til alle grupper og foreninger vedr Hall of Fame samt en mail til alle studerende i forhold til
årets frivillig. Derudover laves der relevant SoMe.
[Vedtaget]

11. Medlemsrabat på Aksglæde koncert.
Motivator: Gustav Osnes Gottlieb
Motivation: United Stage har tilbudt vores medlemmer 25% rabat på koncerten d. 11/3 - dette
vil påsigt kunne bringe andre koncerter med andre navne i spil. Koncerten er d. 11/3, samme
dag som vi har Red bull paperwings, dog tror jeg at det vil trække flere gæster til dette
arrangement og at målgrupperne ikke er super meget de samme.
Indstilling: Vi tilbyder denne medlemsfordel til vores medlemmer, selvom vi har Red bull
paperwings samme dag.
[Vedtaget]
-Der udsendes en mail omkring dette til S’ets medlemmer.

Eventuelt [19:15]
Invitation til reception i SRKU 17 feb kl.16

Invitation til reception i SRAU 11 feb
Mulig skriv af omfattende raport (6-10 måneders tidsramme) omkring S’ets struktur og
hvad vi kan lære

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Christoffer Holgaard
Signe Hammershøj Poulsen
Sebastian Hoff
- Alkoholpolitik på AAU
- Regionaliseringsreform
- Medlemsmøde
Mark Buje Hein Sørensen
- Budget 2022
- Forespørgsel til EG
- Startbudget til BAS
Gustav Osnes Gottlieb
- United Stage
- Redbull
- Demonstration
- alkoholpolitik
- SSFUUU
Niklas Fyrstenberg Antonisenn
Jakob Hammershøj Poulsen
Nicoline Vinding Munk
- Covid19-midler /Comedy aften i AKKC, UDSKUDT der er kig på nye datoer i
foråret. 3. - 4. Marts eller 31. Marts - 1. april.
- Studentersamfund DMx MAX -trivselsarr. 15. Februar 2022. Alternativplan lagt, status
man. D. 31. Jan. Status er at vi mangler mere larm om eventet.
- Covid19-midler, håndtering og afrapportering.
Philip Stegenborg
Omar Leon Zecic
-

Mødeevaluering
Mødet var for langt og aftensmaden skal ind i tidsplanen så tiden dertil ikke skrider.

Godkendelse af referatet

