Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
D. 17-03-2022, kl 16:30-18:35, Lokale 407 (Gammeltorv 10)

Ordinære medlemmer:
Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk næstforperson
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer
Gustav Osnes Gottlieb, Menig
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig
Nicoline Katharina Vinding Munk, Menig
Philip Stegenborg, Menig
Omar Leon Zecic, Menig

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16.30]
2. Nyt fra (O) [16.35]
3. Mail håndtering (ODB) [16:55]
4. Puljeansøgninger (ODB) [17:10]
5. Vedtægtsændringer hos FakSund (ODB) [17:30]
6. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [17:40]
7. Forretningsorden (ODB) [17:45]
8. Lukket punkt [18:15]
Eventuelt [18:35]
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: Mark
○ Referent: Jakob
Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]
Christoffer Holgaard
- Har skrevet tale til årsfesten
- Haft møde med SPO og S’et-Esbjerg
- Opsætning og nedtagning ifm. Paperwings
- Deltaget i dialogmøde med politiet og Aalborg komune
Signe Hammershøj Poulsen
Sebastian Hoff
Mark Buje Hein Sørensen
- Møde med Sandersen
Gustav Osnes Gottlieb
- Paperwings
- SSFU
Niklas Fyrstenberg Antonisenn
- Har afholdt Indvalgte Bootcamp, ca. 40 deltagere
- Redbull paper wing
Jakob Hammershøj Poulsen
- Gf indkaldelse
- Opdatering af medlemskartotek ifht. CM
- Redbull paper wings
- Opdatering af maillisten dagsorden (WIP)

Nicoline Vinding Munk
- Covid19-midler / Comedy aften i AKKC, udkast til kontrakt kommer snart,
datoerne bliver d.11. Og 12. Maj 2022. Vi skal se Thomas Warberg og Nicolaj
Stockholm.
- Kontakte Venture cup afholdt og kigge på event d. 28. April 2022. Skal
omhandle iværksætteri og opstart samt sikkerhed herved. Der skal
undersøges at det ikke er et problem med AAU karrierer.
- Møde vedr. Studiemiljø og alkohol
- Studenterforum
- RedBull Paperwings arrangement
Philip Stegenborg
Omar Leon Zecic
-

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]
Mail: Studerende til PBL workshop
Vi er blevet spurgt om hjælp fra UNESCO PBL Centeret ift. at finde to studerende, som kan
deltage på en workshop om PBL. Workshoppens deltagere er en række udenlandske
undervisere, som ønsker at blive introduceret til, hvordan AAU bruger PBL i undervisningen.
I løbet af workshoppen får deltagerne mulighed for både at møde undervisere og
studerende, og det er til sidstnævnte, at der mangler to studerende, som kan stå til
rådighed til at svare på spørgsmål/fortælle lidt om undervisningen på AAU fra en
studerendes synsvinkel. De studerende vil få et gavekort til Factum Books som tak for
hjælpen. Tidspunktet er mandag den 21. marts kl. 14:30 – 15:30 på Create i
Rendsburggade 14.
Der lægges et opslag ud i frivilliggruppen hvor der efterspørges om man ønsker at
deltage.
Omar svarer.
Mail: Artikler/kunst søges til online magasin CURSOR
Vi har fået en henvendelse ift. projektet ‘CURSOR’. Dette er et digitalt projekt, oprettet af to
studerende på KU, der planlægger at udgive artikler og events om den digitale sfære. Deres

håb er at nå ud til så mange studerende som muligt, så de håber vi kan hjælpe dem på
intranet/email/SoMe eller andet.
Projektet tager udgangspunkt i en systemkritisk og feministisk intersektionel filosofi, og de
planlægger hver måned at udgive et lille antal dybdegående artikler omkring et emne.
Deres første emne drejer sig om vores formålserklæring og hedder ‘Welcome to CURSOR’.
Vi afviser samarbejdet.
Christoffer svarer.

Mail: Sponsorat af ølbilletter til Tour De Fredagsbar
Der skulle efter sigende have været sponsoreret 200 ølbilletter til Tour De Fredagsbar tilbage i
2018. DE-Klubben spørger i denne forbindelse ind til, hvorvidt det er noget vi har lyst til at
bidrage med igen.
S’et sponsorer 200 ølbilletter til maks 20 kr per billet. Hvis dette beløb overskrides vil
der ikke kunne sponsoreres billetter til arrangementet. Hvis der kan argumenteres for
at der kan gives én ølbillet per frivillig, vil vi gerne bidrage med mere end de 200, op
til 50.
Gustav svarer.

Mail: Invitation: Hjælp os med at sætte retningen for Aalborg Bibliotekerne i fremtiden
Vi er blevet kontaktet af Aalborg Bibliotekerne og Aalborg Kommunes Sundheds- og
Kulturforvaltning, da de har igangsat en stor borgerinvolverende proces om, hvordan Aalborg
Bibliotekerne skal udvikle sig i fremtiden.
Det er vigtigt for dem at få samlet så mange input, holdninger og gode råd som muligt, og
inviterer derfor repræsentanter fra Studentersamfundet til at deltage i et dialogmøde sammen
med andre interesserede, hvor det diskuteres, hvad Aalborg Bibliotekerne i fremtiden bør
fokusere på. Mødet finder sted på Aalborg Hovedbibliotek mandag d. 28. marts kl. 16-18.
Der lægges et opslag ud i frivilliggruppen hvor der efterspørges om man ønsker at
deltage.
Omar lægger opslaget ud.

Mail: Debat med STM Mette Frederiksen om udenrigspolitik
AAU har fået en forespørgsel fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der gerne vil sætte
statsminister Mette Frederiksen i stævne til debat med de studerende på AAU om
udenrigspolitik.
Debatten er mandag den 28. Marts, formentlig omkring kl. 11.55 til 12.45. Ministeriet lægger op
til, at STM holder ti minutters oplæg efterfulgt af spørgsmål og dialog med de studerende i 30
minutter. De spørger om vi har lyst til at være medafsender på dette og dele via vores kanaler?
Vi ønsker at være involveret i arrangementet så meget som muligt og sender en mail
afsted hvori der fremlægges interessen for samarbejdet og mulighederne for
involvering og omfang af arrangementet.
Christoffer svarer.

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:10]
Mail: Ansøgning om aktivitetspulje til Badmintonturnering
Festudvalget på KDM 6. Semester ønsker at invitere deres 110 medstuderende samt
tilvalgsstuderende med til at spille Badminton i Nordkraft. Det vil være et halvdagsarrangement
med badmintonturnering, forfriskninger og præmier til vinderne.
Der søges i alt 5.000 kr. fra aktivitetspuljen til leje af baner for en halv dag, præmier og
forfriskninger under arrangementet.
Indstilling: Ansøgningen godkendes ikke på baggrund af manglende budget og
information (skema). Der opfordres til at søge igen gennem de rette kanaler og
medfølgende budget.
indstilling godkendt.
Christoffer svarer.

Mail: Aktivitetspuljen - BAS studenterforening for studerende på Byggeri & Anlægs
påskearrangement
BAS vil gerne afholde et påskehygge-arrangement for deres institut den 7/4/2022. Dette vil
indeholde spisning af påskefrokost, hyggelige aktiviteter samt noget at drikke. Man regner med
at ca. 70-100 vil deltage, og støtten skal gå til at l dække omkostninger i forbindelse med mad,
drikkevarer, oppyntning, præmier og andre nødvendige poster.
Der søges i alt 7.000 kr. via aktivtietspuljen.
Indstilling: Der bevilges 3500 kr til arrangementet.
Indstilling godkendt.
Jakob svarer.

Mail: Sport og fritid
BAS afholder en bordfodboldturnering for alle studerende på BUILD, som fremtidigt vil være et
årligt arrangement. Arrangementet skal styrke det sociale sammenhold på tværs af årgange og
studier, hvilket har været fraværende under Corona. Dette vil bestå af en bordfodboldturnering,
og for at skabe en ægte "stadion stemning", vil de gerne have en pølsevogn ud, så man kan få
sig en stadionplatte.Der vil også blive solgt sodavand ved pølsevogn, og de vil gerne give en
præmie til vinderholdet.
Det forventes at der deltager 100 studerende i turneringen, og flere der deltager som tilskuere.
Der søges i alt 3.150 kr. via Faglig-, sport- og Fritidspuljen.
Indstilling: Der bevilges 3150 kr til arrangementet.
Indstilling godkendt.
Mark svarer.

5. Vedtægtsændringer hos FakSund (ODB) [17:30]
Motivator: Christoffer Holgaard
Baggrund: Der har været generalforsamling i studenterforeningen FakSund, og der har i denne
forbindelse sket nogle vedtægtsændringer.
Motivation: FakSund har opdateret og indsendt deres vedtægter til godkendelse af os i
bestyrelsen. Disse bør vi gennemgå, og sikre er i overensstemmelse med vores vedtægter.
Forberedelse: Læs FakSunds vedtægter (Bilag 1).
Indstilling: Vedtægterne godkendes.
Indstilling godkendt.
Christoffer svarer.

6. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [17:40]
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

7. Forretningsorden (ODB) [17:45]
Motivator: Christoffer Holgaard
Baggrund: For noget tid tilbage snakkede vi om godkendelsen af en ny forretningsorden. Dette
er dog blevet glemt i mellemtiden, og vi bør derfor se det til enden nu.
Motivation: Bestyrelsen skal godkende sin nye forretningsorden. Inden det, skal vi have
afsluttet drøftelsen af de sidste kommentarer i den gamle forretningsorden.

Forberedelse: Læs og skriv kommentarer inden mødet på torsdag i forretningsorden:
https://docs.google.com/document/d/1dtQaeEZnOnX7YVbDqyvBgwY055Y4UbmE/edit
Kan også læses som Bilag 2
Indstilling: Efter de sidste drøftelser og ændringer af forretningsorden godkender
bestyrelsen denne.

8. Lukket punkt [18:15]

Eventuelt [18:35]
-

Lån af soundboks. Kan den stå i aktivisten? Mark udleverer.
Brug teams, tak - ja tak!
Er der styr på alt til Generalforsamling?
- Printet GF-mappe m. økonomi
- Booking af lokale
- Ved folk at man kan indsende nomineringer til årets frivillige og Hall of Fame
- Hvem overrækker Årets frivillige og Hall of Fame til GF, Rektor? Prorektor?
- deadline d. 31 for kandidater kl 12 middag for indsendelse
- Opstillinger til forretningsudvalget
- Mad? Kaffe? Snacks?

-

Ønsker vi at skabene flyttes fra Fib. 15 til 407?
Caféudvalget har bedt om underskudsgaranti ifm. bootcamp
mail ifm. STM

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Christoffer Holgaard
Signe Hammershøj Poulsen
Sebastian Hoff
Mark Buje Hein Sørensen
Gustav Osnes Gottlieb

- Bevco
- SSFU
Niklas Fyrstenberg Antonisenn
Jakob Hammershøj Poulsen
Nicoline Vinding Munk
- Covid19-midler / Comedy aften i AKKC, udkast til kontrakt kommer snart,
datoerne bliver d.11. Og 12. Maj 2022. Vi skal se Thomas Warberg og Nicolaj
Stockholm.
- Kontakte Venture cup afholdt og kigge på event d. 28. April 2022. Skal
omhandle iværksætteri og opstart samt sikkerhed herved. Der skal
undersøges at det ikke er et problem med AAU karrierer.
Philip Stegenborg
Omar Leon Zecic
-

Mødeevaluering
Fremragende mad
Hurtigt og gnidningsfrit møde

Godkendelse af referatet
Referatet godkendes

