Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
D. 17-02-2022, kl 16:30-18:45, 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
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig (X)
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (X)
Nicoline Katharina Vinding Munk, Menig (X)
Philip Stegenborg, Menig
Omar Leon Zecic, Menig
Cecilie Pallisgaard, Observatør (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) [17:00]
5. Godkendelse af Referat fra medlemsmøde (ODB) [17.10]
6. Godkendelse af referat fra Ekstraordinær Generalforsamling (ODB) [17.15]
7. Gennemgang af vedtægter fra Connect Intl. (ODB) [17.20]
8. Valg af hovedansvarlig for SSF 2022 (ODB) [17.30]
9. Lukket punkt [17.45]
Pause [18.00]
10. Lukket punkt [18.30]
11. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [20:00]
Eventuelt [20.10]
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
- Deltagelse i Bajers Bars GF
- Fællesmøde om demonstration
- Stormøde ift. Barddrift på AAU
Signe Hammershøj Poulsen
- Kommunikationsudvalgsmøde
- Møde m. Red Bull ang. Red Bull Paperwings
- Overlevering m. Omar
- Møde med Laura og Cecilie ang. hjemmeside
- Møde m. Lena ang. Postbeskrivelser
Sebastian Hoff
- Stormøde omkring studiemiljøer
- Studenterforum
- Fællesmøde om demostration
- Aalbars situation vedr. lokale
Mark Buje Hein Sørensen
- Resultat 2021: revision færdig
- Budget 2022: WIP
Gustav Osnes Gottlieb
Niklas Fyrstenberg Antonisenn

- Planlægning af bootcamp for indvalgte
- Tiltrædelsesreception i Aarhus på SRAU
Jakob Hammershøj Poulsen
- Mails
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.
- Covid19-midler, håndtering og afrapportering.
- Studentersamfund DMx MAX -trivselsarr. 15. Februar 2022 afholdt.
- Kontakte Venture cup, vi kigger på møde.
Philip Stegenborg
Omar Leon Zecic
- Overlevering m. Signe

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]
Mail: Jobsamtaler
Vi har modtaget en mail for vores erhvervschef, som har brug for nogen til at sidde til
jobsamtaler tirsdag d. 22/2 kl. 10-12, hvor der skal findes en fremtidig erhvervschef.
Er der nogen som har mulig for dette?
Indstilling: Ansøgningerne videresendes til Sebastian. Nicklas tager med til mødet.
- Godkendt

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:00]
Mail: Aktivitetspuljen - Foreningen for Interaktionsdesign (FixD)
FixD er igang med at arrangere en fastelavnsfest for deres medlemmer. Dette skal fremme det
sociale samvær på tværs af semestrene, både bachelor og kandidaten. Deres formål er at fejre
starten på nyt semester samt at vi endelig kan møde fysisk efter alle nedlukningerne.
De har booket lokale til 60 personer, men alle 150 medlemmer er inviteret, og støtten skal gå til
tilskud til mad og lidt at drikke til maden, i form af pizza, øl og sodavand. Dermed søges der
2.000 kr. af aktivitetspuljen.
Indstilling: Bestyrelsen godkender ansøgningen.

-

Godkendt. Christoffer Holgaard svarer

Mail: Aktivitetspuljen - SIS 2. semester AAU
Der planlægges en studietur til Barcelona i 3-4 dage i marts 2022. Formålet med denne
studietur er at få indblik i Spanien nutidige kultur og sprog, da det er relevant for os på
SIS-studiet. Det er netop yderligere relevant for os, da deres 3. semester vil foregå udelukkende
på spansk. De er 8 ud af 10 studerende fra SIS-studiet, der tager afsted.
Der tager 8 personer afsted, og der søges støtte til flybilletter, benzin til og fra lufthavn samt kost
og logi. I alt bliver dette 10.000 kr. Gennem aktivitetspuljen.
Indstilling: Bestyrelsen afviser ansøgningen. Der henvises til at søge hos eget studie.
- Godkendt. Christoffer Holgaard svarer
Mail: Aktivitetspuljen - IGLO
IGLO vil gerne ansøge om 1.200kr. til forplejning til frivillige til pubcrawl d. 24 februar. Dette vil
foregå på diverse forskellige barer i Aalborg centrum. Det forventes, at der vil deltage omtrent
100 personer, og forplejning vil være i form af aftensmad til frivillige der er på barerne, vi regner
med at være omkring 24 frivillige.
Indstilling: Bestyrelsen godkender ansøgningen.
- Godkendt. Jakob Hammershøj Poulsen svarer

5. Godkendelse af Referat fra medlemsmøde (ODB) [17.10]
Motivator: Christoffer Holgaard
Baggrund: Vi har som bekendt afholdt medlemsmøde, hvor der er udarbejdet et referat til.
Dette skal dog godkendes inden det kan komme på hjemmesiden.
Motivation: Vi bør få gennemlæst og godkendt referatet, hvorefter det kan komme på
hjemmeside. Referat kan læses her:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bD6PVQEtdS5f6oe5-AVmFGwsv2ueB7RU
Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet, og hvorefter det lægges det op på hjemmesiden.
-

Godkendt

6. Godkendelse af referat fra Ekstraordinær
Generalforsamling (ODB) [17.15]
Motivator: Christoffer Holgaard
Baggrund: Vi har som bekendt afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der er udarbejdet
et referat til. Dette skal dog godkendes inden det kan komme på hjemmesiden.
Motivation:
Vi bør få gennemlæst og godkendt referatet, hvorefter det kan komme på hjemmeside. Referat
kan læses her:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bD6PVQEtdS5f6oe5-AVmFGwsv2ueB7RU
Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet, og hvorefter det lægges det op på hjemmesiden
med balancen for 2021 der var aktuel på daværende tidspunkt.
-

Godkendt.

7. Gennemgang af vedtægter fra Connect Intl. (ODB) [17.20]
Motivator: Christoffer

Baggrund: Connect Intl. har til en generalforsamling i November, snakket om at få nogle nye
vedtægter. Der blev stemt om det, og et flertal ønskede dem tilføjet til vores nuværende
vedtægter.
Motivation: Connect Intl. ønsker at lave nogle vedtægtsændringer, og disse bør derfor tjekkes
igennem og godkendes af os
Forberedelse: Læs vedtægter her
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bD6PVQEtdS5f6oe5-AVmFGwsv2ueB7RU
Indstilling: Bestyrelsen godkender vedtægterne.
- Godkendt

8. Valg af hovedansvarlig for SSF 2022 (ODB) [17.30]
Motivator: Gustav
Baggrunden: Vi har på et tidligere møde besluttet en proces for hvordan man planlægger en
studiestartsfest, dette har resulteret i et facebook opslag med respons
Motivation: Nu har vi haft et opslag ude at flyve omkring hovedansvarlig til ssf. Derfor synes jeg
at bestyrelsen skal gennemlæse de indkomne ansøgninger og vælge en eller flere
hovedansvarlige.
Indstilling 1: Mikkel og Gustav indstilles som hovedansvarlige for Studiestartsfesten 2022.
- Godkendt
Indstilling 2: Signe tilknyttes som kontaktperson for studiestartsudvalget og sparringspartner for
de to hovedansvarlige.
- Godkendt

9. Lukket punkt [17.45]

Pause [18.00]

10. Lukket punkt [18.30]

11. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [20:00]
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

Eventuelt [20.10]
-

-

-

Signe: Vil vi bruge penge på Microsoft teams? Jeg vil anbefale Microsoft 365
Business Basic, men I må gerne orientere jer i de forskellige muligheder:
https://www.microsoft.com/da-dk/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-option
s?activetab=pivot%3Asubheadfeatureregion&market=dk
Signe: Ny hjemmeside - vil vi bruge penge på den? Wix prisinformation | Opgrader
til en Premium-pakke
Signe: Postbeskrivelser:
https://docs.google.com/document/d/1IOyTcAsYQBcaNteCaga75j_1N6mohYE4JbwOX
1AqSE8/edit# Udfyld jeres egen med kommentarer (KUN KOMMENTARER). Deadline
er uge 9.
Signe: Reception til når den nye bestyrelse vælges. Skal vi invitere rektor? (Se
Gustavs opslag i Teams).
Christoffer: Vi er blevet spurgt om lån af S’et kopper
Nicoline: arbejdsweekend på lørdag.
Sebastian: Ændring af vedtægter.

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Christoffer Holgaard
- Møde med Ekstern
- Arbejdsdag omkring visionspapirer
- Møde om demonstration
Signe Hammershøj Poulsen
- Arbejdsdag m. bestyrelsen
- Møde i kommunikationsudvalget
Sebastian Hoff
- Studiemiljø
- Mediekontakt
- IDA STEM STUDENTS
- Fællesmøde om demo
- Arbejdsdag med bestyrelsen
Mark Buje Hein Sørensen
- Rettelser til budgetudkast sendes til Lena.
- Budget skal underskrives om 14 dage. Revisor vil deltage og besvare
spørgsmål.
- Bestyrelsen skal skrive og sende en beretning til revisoren (skriv fra både
bestyrelsen og politisk ordfører). Jeg beder Lena om en deadline.
- Undersøge om S-ets retningslinjer for grupper skal opdateres.
Gustav Osnes Gottlieb
Niklas Fyrstenberg Antonisenn
- Drejebog for valg
- Møde med kommunikationsudvalget
- Bootcamp for indvalgte
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.
- Kontakte Venture cup, vi kigger på møde.
- Arbejdsdag.
- Paperwings
- DM & MA evaluering og opstart på næstkommende event.
- Fødselsdag ^_^
Philip Stegenborg

Omar Leon Zecic
-

Mødeevaluering
-

Godt valg af mad
Langt møde
Vi kunne godt bruge nogle snacks
Næste gang hvor der er et langt møde indsættes 5-10 minutters pauser indimellem mod
slutningen af mødet.

Godkendelse af referatet
Referatet godkendes.

