Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
D. 20-01-2022, kl 16:30-20:30, 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 (X)
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig (X) ankom ved punkt 5
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (X)
Nicoline Katharina Vinding Munk, Menig (X)
Philip Stegenborg, Menig (X)
Omar Leon Zecic, Menig (X)
Caroline Christensen, observatør (Via Zoom) (X) Gik efter punkt 5
Dianna Korshøj, observatør (X) Gik efter punkt 5
Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O) [16.35]
3. Fordeling af poster (ODB) [16.55]
4. Forventningsafstemning med Agenda og EG (OD) [17.05]
5. Evaluering af periode med Facebook reklame (ODB) [17:30]
6. Mail håndtering (ODB) [17:50]
7. Puljeansøgninger (ODB) [18:05]
8. IT investering i medlemskartoteket (ODB) [18.05]
9. Samling af al kommunikation på én platform (ODB) [18.25]
10. Nedsættelse af Studiestartsfestudvalg (SSFU) (ODB) [18.55]
11. Samarbejde med internationale universiteter (ODB) [19.25]
12. Oprydning i Drev (ODB) [19.35]
13. Ordinær Generalforsamling (ODB) [19.45]

14. Lukket punkt [19.55]
15. Lukket punkt [20.10]
Eventuelt [20.30]
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 rektorat
- Snak med Journalist
Signe Hammershøj Poulsen
- Ekstraordinær generalforsamling
- Møde med UCN
- Møde ang. Red Bull Paperwings

- Møde m. Lena ang. postbeskrivelser
Sebastian Hoff
- Møde med rektoratet vedr. Regonaliseringsreformen og alkoholpolitik på AAU
- Møde med UCN vedrørende studenterpolitik
- Forberedelse af studenterforum
- EGF
Mark Buje Hein Sørensen
- Valgmidler opgjort - 69 ud af 203 indvalgte!
Gustav Osnes Gottlieb
- Redbull
- CPHmusic
- EGF
Niklas Fyrstenberg Antonisenn
- Møde med valgudvalget
- Udarbejdelse af drejebog for aauvalg
Jakob Hammershøj Poulsen
Nicoline Vinding Munk
- The WHY film (Udskudt til 1. Februar 2022) klar til eventet, forventes at
kunne afholdes som planlagt med corona restriktioner.
- Covid19-midler /Comedy aften i AKKC, UDSKUDT der er kig på nye datoer i
foråret.
- Ekstra ordinær generalforsamling.
- Undersøge Googlekalender
- Studentersamfund DMx MAX -trivselsarr. 15. Februar 2022. Alternativplan lagt fre. D. 7.
- 2x møder med Redbull vedr. Paperwings arrangement RedBull x Aalbar x
Studentersamfundet
- Kort møde vedr. IT investering og vedtægter.

3. Fordeling af poster (ODB) [16.55]
Motivator: Christoffer Holgaard
Baggrund: Efter vores ekstraordinære generalforsamling skal vi have fordelt poster blandt de
nye menige medlemmer.
Motivation: De nye medlemmer bør have en fast post i bestyrelsen hurtigst muligt, således
arbejdet på disse kan varetages.
Indstilling: Philip varetager posten som socialpolitisk ansvarlig og Omar varetager posten som
kommunikationsansvarlig

-

Godkendt

4. Forventningsafstemning med Agenda og EG (OD) [17.05]
Motiviator: Christoffer
Baggrund: Der er kommet nye bestyrelsesmedlemmer til siden sidste møde, og nogle af de
gamle bestyrelsesmedlemmer har heller ikke mødt nogen fra Erhvervsgruppen eller Agenda.
Motivation: Dianna og Caroline fra Agenda og Erhvervsgruppen kommen forbi og snakker
sammen med bestyrelsen om, hvad det er for noget arbejde de normalt varetager, og hvad de
førhen har lavet af opgaver. Dette skal danne et udgangspunkt for en forventningsafstemning
mellem bestyrelsen og Agenda og Erhvervsgruppen, hvor man finder ud af, hvordan man
ønsker at arbejde sammen i fremtiden

5. Evaluering af periode med Facebook reklame (ODB) [17:30]
Motivator: Christoffer
Baggrund: Vi aftalte at vi ville evaluerer på vores reklame gennem facebook efter et års tid.
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?
Indstilling: Det skal fortsat være en mulighed at anvende Facebooksiden til at reklamere for
eksterne partnere. Hvert år til februar evalueres der på Facebookannoncering.
- Godkendt
Note: Inden bestyrelsen / udvalg henvender sig til eksterne ang. Konkurrencer, så er det vigtigt
det kommer forbi Erhvervsgruppen, så vi kan lave den bedst mulige aftale.
- Dette skrives ind i forretningsordenen

6. Mail håndtering (ODB) [17:50]
Mail: Tutorindsatsen

Idet tutorseminaret skal afholdes for flere hundrede tutorer er studie- og
trivselsvejledningen gået i gang med at kigge efter et sted der kan rumme alle, så vi ikke
kommer ud for, at alt er booket, når vi kommer tættere på august. De har afsøgt lidt
forskellige steder, primært steder inde i centrum, men da tutorseminaret formentlig bliver et
todelt arrangement først med uddannelsesaktiviteter og så bannermaling osv. bagefter, vil
de høre, om vi gjort os nogle tanker ift, hvor vores del af arrangementet skal finde sted. Vi
vil gerne undgå at alle skal flyttes fra centrum og ud til øst nemlig.
Hvad tænker vi her?
Svar: Vi foreslår at det afholdes på CREATE. Vi vil i samme omgang spørge Aalbar om de vil
sætte deres bar op i denne sammenhæng.
Christoffer Holgaard svarer, Gustav Osnes Gottlieb kontakter Aalbar
-

Mail: Vedr. Ekstraordinær Ansøgning -> LED-skærm m. Tilbehør

Lyd & Lys har i et stykke tid haft et ønske om at indkøbe en funktionsdygtig og brugbar
LED-skærm. Tilbage i efteråret forsøgte gruppen at indkøbe et forholdsvis billigt tilbud på en
brugt skærm. Dette blev desværre ikke realiseret, da skærmen blev solgt til anden side. Havde
Lyd & Lys været heldige dengang, kunne vi sandsynligvis allerede nu have flere events planlagt
i 2022.
Svar: Vi afholder et medlemsmøde, hvor de kan søge om LED-skærm m. tilbehør. Derfor
må de afvente endeligt svar, indtil dette er afholdt.
Gustav Osnes Gottlieb svarer
-

Note: Se punkt 8 ift. Planlægning af medlemsmøde

7. Puljeansøgninger (ODB) [18:05]
Ingen puljeansøgninger

8. IT investering i medlemskartoteket (ODB) [18.05]
Motivator: Nicoline
Baggrund: Beslutning der skal tages, men skal gøres rigtigt så vi ikke begår vedtægtsbrud.
Motivation: Angående IT investering i medlemskartoteket - til information
Vi er nogle stykker der søndag d. 16. Januar kl. 20:00 havde et kort møde omkr. hvorvidt vi har
mulighed for at godkende det ret store beløb (40.000 - 60.000 kr.) til en investering i vores

medlemskartotek. Vi har dannet et overblik og er kommet til den konklusion at det er en
beslutning vi ikke kan tage over slack da aktiviteter som i penge der flytter sig, ved et underskud
på 25.000 kr. skal vedtages på en GF, EGF eller et medlemsmøde. Vi synes derfor det er et
punkt vi skal gennemgå på torsdag til bestyrelsesmøde, så vi kan få indkaldt til et
medlemsmøde og få sat det i værk, det er ikke sikkert at det når at blive klar til d. 26. marts,
men så er det ude af verden. Vi burde på sigt kunne spare nogle tusinde om året, men det
tænker jeg Jakob kan forklare bedre.
Forberedelse: Læs gerne §43 - §45 for at danne overblik over vores vedtægter og ligeledes
mail fra Lena “vedr. beslutning om IT investering medlemskartotek, haster” så er du lidt bedre
orienteret i fh. til at tage en beslutning.
Indstilling: Inden d. 22. Januar indkaldes der til medlemsmøde d. 5. februar kl. 10 2022 for at få
beløbet godkendt.
- Godkendt. Jakob indkalder og Signe og Omar laver begivenhed på Facebook.

9. Samling af al kommunikation på én platform (ODB) [18.25]
Motivator: Signe
Baggrund: Primært at sikre effektivt bestyrelsesarbejde, men også for at sikre at information
når ud til alle, med mulighed for at skelne mellem private og professionelle samtaler.
Motivation: I lang tid har vi brugt Messenger som vores primære og ‘hurtige’
kommunikationsmiddel. Det betyder at det er svært at skelne mellem private og professionelle
samtaler og at vigtig information “drukner” i en lang samtalestrøm. I øjeblikket anvender vi både
Mail, Google Drev (google kalenderen), zoom, Microsoft Teams og Slack i forhold til
kommunikation. For at undgå, at bestyrelsen misser vigtig information, og bliver unødigt
stressede af at holde øje med beskeder på flere platforme, der både kan være af privat og
professionel karakter, vil jeg anbefale at vi samler alt på én platform: Microsoft Teams.
Denne platform har både en opkaldsfunktion, kan have forskellige chats med forskellige
personer, kalenderfunktion og mulighed for deling af diverse dokumenter.
Forslaget indebærer ikke at Teams skal erstatte alle funktioner vi bruger på andre platforme,
men at al kommunikation der ikke er privat foregår her.
Helt konkret forestiller jeg mig, at følgende platformes funktioner erstattes af teams:
- Google kalenderen
- Zoom opkald
- Facebook chatten (til professionel brug)
- Messenger grupper (fx udvalg)
- Slack ift. beslutninger

Såfremt forslaget går igennem, er der nogle ting vi skal ændre i forretningsordenen ift. ordlyd
hvor fx Slack nævnes direkte.
Forberedelse: Tag et kig rundt i Microsoft Teams og se, om ikke det er en brugbar løsning ift.
de funktioner jeg foreslår skal foregå på teams i stedet.
Indstilling: Fremover vil al kommunikation og beslutningstagen i Bestyrelsen der vedrører
arbejdet i Studentersamfundet samles i og foregå på Microsoft Teams.
- Godkendt
Note: Jakob undersøger muligheder for at vi som organisation kan få en bedre aftale ift. pris

10. Nedsættelse af Studiestartsfestudvalg (SSFU) (ODB)
[18.55]
Motivator: Gustav Osnes Gottlieb
Baggrund: For ikke at komme for sent i gang, vil jeg foreslå at vi går i gang med at nedsætte
udvalget for studiestartsfesten 2022. Jeg tænker vi tager udgangspunkt i modellen bestyrelsen
valgte til sidste fest på bestyrelsesmødet den 4. februar 2020 og i februar 2021, bestyrelsen
valgte ”model 4”. Derudover blev modellen benyttet i 2019. Modellen forsøger at grovskitser
den tidligere benyttede model, samt actionspoint for bestyrelsen og udpegningsudvalget.
Modellen:
Fase 1. Nedsættelse af SSFU udpegningsudvalg
Udpegningsudvalget har til formål at godkende diverse Facebook opslag i forbindelse med fase
2 og 3. Derudover har udvalget til formål at endeligt sammensætte udvalget efter
hvervningsmødet hvor mulige kandidater kan indstille deres interesse. Til udvalget foreslås det
at tidligere medlemmer af et SSFU indgår, dette burde være muligt da flere i bestyrelsen har
deltaget i et sådant. Derudover forslås det at den kommunikationsansvarlige deltager, da en del
kommunikation skal ske gennem bl.a. Facebook. Der forslås at udvalget samlet består af 4
medlemmer af bestyrelsen eller tidligere deltagere i SSFU, derudover vil den hovedansvarlige
tiltræde udvalget når personen er valgt. Udvalget konstituere sig selv, men bestemmelse
forventes i nogenlunde konsensus.
Indstilling: Bestyrelsen udpeger medlemmer af udvalget
Fase 2. Sådan findes den hovedansvarlige
Bestyrelsen finder en hovedansvarlig for SSFU, dette gøres ved at lave et opslag på Facebook
hovedsiden og dele det i frivilliggruppen og med andre relevante. Man kan tage udgangspunkt i
tidligere opslag, forslaget sendes forbi SSFU udpegningsudvalget.
Bestyrelsen diskuterer og godkender den hovedansvarlige efter at opslaget har været aktivt i
cirka 14 dage, eller hvordan det passer ift. bestyrelsesmøder.
Fase 3. Sådan findes de resterende medlemmer af SSFU

SSFU udpegningsudvalget faciliterer et eller flere hvervningsmøder for Studiestartsfestudvalget,
kommunikationen af hvervningsmøder sker igennem Facebook opslag, mails til tidligere
deltager i SSFU, samt mail til Grupper og Udvalg i Studentersamfundet. Når der er afholdt en
række hvervningsmøder/aktiviteter, sætter SSFU udpegningsudvalget sig sammen og
sammensætter udvalget. SSFU skal helst bestå af cirka 12 personer. Efter SSFU er udpeget og
har igangsat deres arbejde nedlægges SSFU udpegningsudvalget.
Forberedelse: Punktet læses og overvejes ift. om modellen ser fornuftig ud eller der er nogle
tilføjelser? Man overvejer om man ønsker at indgå i udpegningsudvalget. Det anbefales ikke at
sidde i udpegningsudvalget såfremt man vil indgå i SSFU.

Indstilling 1: Bestyrelsen godkender modellen, samt gennemgår de enkelte faser
-

Godkendt

Indstilling 2: Bestyrelsen udpeger følgende medlemmer til udvalget: Gustav, Omar/Signe, Mark
-

Godkendt

11. Samarbejde med internationale universiteter (ODB)
[19.25]
Motivator: Sebastian
Baggrund: Ønsker vi at udbygge et netværk af samarbejde med internationale universiteter.
Motivation: Vi modtager jævnligt forespørgsler fra universiteter, der ønsker et samarbejde med
os, nogle af dem varetager DSF i forvejen. Jeg vender jævnligt disse situationer, med Jacob
Blasius fra DSF.
Ønsker vi i bestyrelsen at styrke et internationalt samarbejde, vil jeg tage denne indstilling med
til Studenterforum, og denne vil danne grundlag for diskussionen.
Indstilling: Den generelle holdning i bestyrelsen er, at den studenterpolitiske ordfører vælger
hvilke emner i forbindelse med internationale samarbejder med andre universiteter der er
relevante at tage med på bestyrelsesmøder.
- Godkendt

12. Oprydning i Drev (ODB) [19.35]
Motivator: Sebastian
Baggrund: Vores Drev er rodet, og det tager lang tid at finde rundt på Drevet - ydermere ligger
flere udgaver af den samme aftale, vedtægt mm.
Motivation: Vores Drev er meget rodet, der ligger mange forskellige udgaver af den samme
aftale, vedtægt mm.
For at simplificere arbejdet, og gøre det nemmere for både nye og gamle
bestyrelsesmedlemmer skal der ryddes op i vores Drev. Ydermere har vi tre forskellige drev, til
tre hovedemner “S-et Bestyrelse”, “Studentersamfundets guides og information”, “Studiestart”.
For at simplificere det, indstilles det til at vores Drev ryddes op inden for den nærmeste fremtid.
Forberedelse: Kig Drev igennem, og dan et overblik, over hvor de forskellige ting ligger.
Indstilling: Der nedsættes et udvalg (Sebastian, Jakob og Niklas) til at se på hvordan Google
Drev kan optimeres. I den forbindelse udarbejdes en model over hvordan Google Drev
struktureres.
- Godkendt
Note: Der kigges KUN på “S’ets Bestyrelses” drevet. Der skal undersøges muligheder for at
bruge Microsoft Teams som “drev”. Derudover skal der laves backup inden der ryddes op i
noget. Eventuelt farvekoordinere mapperne i stedet for de alle sammen er grå.

13. Ordinær Generalforsamling (ODB) [19.45]
Motivator: Sebastian
Baggrund: Pro DSF’s årsplan for møder, ligger PK til afholdelse d. 25-27/03, vores egen OGF
er sat til d. 26/03.
Motivation: Hvis vore medlemmer skal have mulighed for at deltage både i OGF samt PK, skal
det afstemmes, hvorledes det er muligt at flytte vore OGF til enten ugen før eller ugen efter,
således at begge ting er muligt.
Umiddelbart tænker jeg det giver god mening at afholde vores egen OGF før PK, således at
OGF ikke fjerner fokus fra den studenterpolitiske dagsorden på PK, således at alle deltagere fra
S’et er fuldt fokuseret på den politiske dagsorden.
DSF vedtager årskalenderen på lørdag, og dermed vil datoerne for det kommende år samtidig
være fastlagt her.

Indstilling: Der indstilles til at flytte den ordinære generalforsamling til d. 2. april 2022.
- Godkendt

14. Lukket punkt [19.55]
15. Lukket punkt [20.10]
16. Gennemgang af Covid19-midlerne (O)
Udvalget der håndterer Covid19-midlerne afholder et møde med Lena og Sandersen, hvorefter
de briefer bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt [20.30]
-

Forventningsafstemning ift. Posten som socialpolitisk ansvarlig
Årets frivillig / Hall of Fame

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Christoffer Holgaard
Signe Hammershøj Poulsen
- Red Bull Paper Wings
- Overlevering til Omar
- Møde m. Lena ang. Postbeskrivelser
- Kommunikationsudvalgs møde d. 7. Feburar
Sebastian Hoff
- Regionaliseringsreformen
- Alkoholpolitikken på AAU
- Udbygning af studenterpolitisk netværk
Mark Buje Hein Sørensen
- Budget 2022
Gustav Osnes Gottlieb
- SSFUUU
- Papirfly
- Udvalg

Niklas Fyrstenberg Antonisenn
- Videre arbejde med AAUvalg 22
- Planlægning af Bootcamp Forår 22
Jakob Hammershøj Poulsen
- Undersøg nonprofit MS TEAMS
- Snak sammen i udvalg angående oprydning af drev
- Opret nye bestyrelsesmails
Nicoline Vinding Munk
- The WHY film (Udskudt til 1. Februar 2022) klar til eventet, skal måske
udskydes yderligere.
- Covid19-midler /Comedy aften i AKKC, UDSKUDT der er kig på nye datoer i
foråret.
- Medlemsmøde.
- Studentersamfund DMx MAX -trivselsarr. 15. Februar 2022. Alternativplan lagt, status
man. D. 31. jan.
- Covid19-midler, håndtering og klarlægning fra udvalget.

Mødeevaluering
Mødet var velafholdt. Tidsplanen blev afholdt og alle var gode til at holde sig til korte og
konkrete pointer.
Aftensmad skal KUN være pause, og der skal ikke afholdes punkter herunder.
Når mødet er så længe, kunne det være rart med en indlagt pause ud over aftensmad.

Godkendelse af referatet
Godkendt

