
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 14-04-2022, kl 16:30-20:50, Lokale 407 (Gammeltorv 10)

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

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16.30]

2. Nyt fra (O) [16.35]

3. Fordeling af bestyrelsesposter (ODB) [16:55]

4. Forretningsorden & internt samarbejde (ODB) [17.05]

5. Mail håndtering (ODB) [17:50]

Pause [18.10]

6. Puljeansøgninger (ODB) [18:40]

7. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen d. 2 april (ODB) [19.10]

8. Indkaldelse til medlemsmøde (ODB) [19.20]

9. Muligt optag af Fredagsterapi (ODB) [19:30]

10. Vedtægtsændringer hos Medis-rådet (ODB) [19:40]

11. Ryste-sammen weekend (ODB) [19.50]

12. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [20:05]

13. E-SIM til erhvervsgruppen (ODB) [20.15]



14. Udflytning af inventar (OD) [20.25]

15. Organisatorisk & Studenterpolitisk årshjul (ODB) [20.30]

16. Bestyrelsestøj (ODB) [20.40]

Eventuelt [20.50]

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 Holdgaard
○ Referent: Sebastian Hoff

● Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]

Christoffer Holgaard
- Tale ved årsfest
- Overlevering med tiltrædende formand
- Gennemgang af COVID-19 midler
- Møde med samarbejdspartner
- Møde ift. samarbejde/event

Nicoline Vinding Munk
- Overlevering
- Årsfest
- Genforhanling



- C19 - midler
Signe Hammershøj Poulsen

- Årsfest
- Generalforsamling
- Wings for Life
- UniRun
- Studiestartsfestudvalg 2022

Sebastian Hoff
- Årsfest
- Studenterforum
- Generalforsamling
- AAU valg
- Regionaliseringsreform
- Pressekontakt vedrørende 2. Generationsreformens kommisions udspil

Mark Buje Hein Sørensen
- Budgetændringer efter GF

Gustav Osnes Gottlieb
- Årsfest
- Redbull - generelt samarbejde
- Indhentet tilbud på varevogne
- Generalforsamling

Niklas Fyrstenberg Antonisenn
- Sidste mails til indvalgte
- Drejebog over valg

Jakob Hammershøj Poulsen
-

Philip Stegenborg
- Wings for Life
- Årsfest
- Varevogn

Omar Leon Zecic
-

3. Fordeling af bestyrelsesposter (ODB) [16:55]

Motivator: Christoffer Holgaard

Baggrund: Efter vores generalforsamling d. 2 april har alles poster været på valg, og de menige
medlemmer har derfor ikke fået en fast post endnu.



Motivation: Vi bør få fordelt poster blandt de menige medlemmer.

Indstilling: Gustav vælges som ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere, Philip som
ansvarlig for lokale studieforeninger & Omar fortsætter som kommunikationsansvarlig.
Derudover skal der vælges en tillidsperson på næstkommende møde.

- Gustav indstilles som kontaktperson for Lyd & Lys
- Mark indstilles som kontaktperson for Erhvervsgruppen & Agenda
- Marie Strøyberg indstilles som 407 ansvarlig
- Philip indstilles som kontaktperson for UNIRun
- Gustav indstilles som cafedriftsansvarlig
- Philip & Gustav indstilles som varevogns-ansvarlige
- Philip & Sebastian indstilles til konstituerede studiestartsansvarlige

4. Forretningsorden & internt samarbejde (ODB) [17.05]

Motivator: Sebastian

Baggrund: Ny bestyrelse efter generalforsamling

Motivation: Da vi har fået nedsat en ny bestyrelse, efter generalforsamlingen, er det centralt at
vi får lavet en forretningsorden samt får diskuteret det interne samarbejde i bestyrelsen. Da vi
for nuværende, ikke er fuld bestyrelse, er det centralt at vi forsøger at gribe de opgaver, der
falder udenfor “vores eget” ansvarsområde.

Forberedelse: Læs gerne det gamle forslag til en forretningsordenen samt gør dig nogle tanker
om, hvordan samarbejdet vil fungere bedst muligt. Det gamle forslag kan læses her.
Se også bilag 5.

Indstilling: Der indstilles til at finde professionel hjælp til at mediere og skabe en bestyrelses
entitet. Marie tager ansvar for facilitering.

Noter:
- Der skal indhentes mediering fra en professionel facilitator (evt. DSF)
- Accepter at der er to grupperinger i bestyrelsen - anerkend det, arbejd for at det bliver en

samlet entitet
- Indskriv i forretningsorden at tale til hinanden i giraf sprog fremfor ulve sprog

https://docs.google.com/document/d/1chloUZRfSCv2V6Fd34Pilf6T9KbcvfPj/edit


- Anerkend at alle siddende bestyrelsesmedlemmer er indvalgt på et tillidsmandat.
- Teams anvendes til bestyrelsesrelateret arbejde, Messenger til privatbrug

5. Mail håndtering (ODB) [17:50]

Mail: Inspiratorium konference april 2022

AAU har informeret os om Inspiratorium som afholdes d. 23 og 24 april på Københavns
Universitet, Amager. Dette er en konference/workshop weekend for fest-, cafeudvalg,
socializers og sociale entreprenører.
Er dette noget for os?

Taget til efterretning

Mail: Samarbejde om debat om forsvarsforbeholdet

Europabevægelsen er i gang med en at søsætte en kæmpe kampagne i forbindelse med
forsvarsforbeholdsafstemningen. I den forbindelse kommer de til at lave nogle store
debatter i samarbejde med studenterforeninger og virksomheder. Debatterne bliver
tilrettelagt, så debatdeltagerne repræsenterer danskernes holdning til EU-spørgsmål – dvs
en overvægt af EU-konstruktive panelister. Dette gøres med henblik på at skabe mulighed
for debatter, hvor der ikke blot tales om ‘for’ eller ‘imod’, men derimod er baseret på
substans og fakta.
De vil rigtig gerne samarbejde med os om dette. Deres tanke er, at det skal være en stor
debat med plads til mange tilskuer. Eventuelt brede det ud, så hele AAU er inviteret.

Indstilling: Vi takker nej, da det ligger udenfor vores formålsbeskrivelse samt at det er
partipolitisk motiveret. Christoffer svarer. Husk at CC Nicoline.

Mail: Medis-råd banko

I medisrådet kunne de godt tænke sig, at holde et banko arrangement og har snakket med
sekretariatet og fået guidet i retningslinjer og fundet den bedste løsning for afholdelse der
respekterer spillemyndighedernes retningslinjer.
I den anledning kunne de godt tænke sig at donere billetindtjeningen til velgørenhed, som
eksempelvis røde kors, ukraineindsamling, kræftens bekæmpelse eller andet. De vil gerne
høre, hvad bestyrelsens holdning er til dette.

Indstilling: Arrangementet godkendes, medis-rådet skal melde tilbage med navnet på
velgørenhedsorganisationen. Christoffer svarer. Husk at CC Nicoline.



Mail: VS: Deltagelse i fredagsbar på Aalborg Universitet

Sædbanken Cryos har haft skrevet ud for at komme i kontakt med nogen som står for
diverse events på AAU. De kunne rigtig godt tænke sig, at komme ud til en fredagsbarer på
et tidspunkt og lave en sjov konkurrence med de studerende.
Er vi være interesseret i dette?

Indstilling: Mailen sendes videre til cafeerne. Der opfordres til at det ikke gøres gratis.
Gustav svarer.

Pause [18.10]

6. Puljeansøgninger (ODB) [18:40]

Mail: Aktivitetspuljen - Partylogisk Institut

Partylogisk Institut har de seneste år arrangeret en introduktion i forbindelse med studiestart på
kandidatuddannelsen. Som en del af deres introduktion afholder de en informationsaften med
brætspil, sandwichs, snacks og drikkevarer. I løbet af aftenen vil der være fagligt indhold i form
af små taler omhandlende forskellige perspektiver af overgangen fra bachelor til kandidat set fra
kandidatstuderendes øjne.
Arrangementet afholdes d. 28-08-2022, og der forventes at deltage ca. 170 personer
Helt konkret vil pengene gå til indkøb af aftensmad (sandwiches), snacks og drikkevarer til
studerende og tutorer.  Der søges i alt 9.825 kr. I aktivitetspuljen.

Indstilling: Ansøgningen afvises. Partylogisk institut opfordres til at søge ved institutet. Philip
svarer.

- Indstillingen godkendes.



Mail: Aktivitetspuljen - Festum Ad Mortem

Festum ad Mortum afholder traditionen om Grisefesten.’Grisefesten’ er et tilbagevendende
arrangement, hvor både kandidat- og bachelorstuderende vil være inviteret. Tilbage i 2019 blev
festen en kæmpe succes, og i år har festudvalget stort fokus på netop at få denne fest op at
køre igen, så vi kan få samlet MedIS’erne og Medicinerne efter et par ærgerlige år på den
sociale front. Arrangementets essentielle fokus er, at styrke studiets sociale miljø og danne
relationer, som kan vare i mange år fremover. Aftenen vil byde på et dejligt måltid, kolde øl,
sodavand, selskabelige lege og dans natten lang.
Der forventes at deltage ca. 400 personer, og støtten går til dækning af Lyd og Lys. Der søges i
alt 3.500kr. I aktivitetspuljen.

Indstilling: Ansøgningen godkendes. Festum Ad Mortum bevilges 3.500kr i aktivitetspuljen.
Gustav svarer.

- Indstillingen godkendes.

Mail: Aktivitetspuljen - IMCC Exchange og Research Exchange Aalborg

Formålet med denne aktivitet er at rekruttere flere frivillige til vores studenterforening, som er
mærket af et enormt frafald efter coronaepidemien. Mere specifikt er formålet at rekruttere
buddies (kontaktpersoner) til vores incoming udvekslingsstuderende, der ankommer til sommer
og efteråret. For at rekruttere nye buddies til vores incomings her til sommer, vil IMCC
Professional & Research Exchange Aalborg tage de nye buddies med på en teambuilding tur i
Aalborg. 17 personer deltager her, hvor støtten skal gå til Lasertag, 100 kr pr. Person,
Forplejning, 50 kr pr. Person.
Der søges i alt 2.550kr. I aktivitetspuljen

Indstilling: Ansøgningen afvises. IMCC opfodres til at søge pengene hos Universitet. Sebastian
svarer.

- Indstilling godkendes.

Mai: Aktivitetspuljen - Foreningen for Interaktionsdesign (FixD)

FixD afholder et event på Dice ´n Drinks for alle studerende på Interaktionsdesign (Både for
bachelor, kandidaten, HCI og HCC) . Her vil de studerende have mulighed for at mødes på
tværs af semestrene for at spille brætspil. Derudover vil FixD gerne tilbyde deltagerne lidt at
drikke under arrangementet og sørger for betalt indgang.



Man regner med der kommer ca. 40 personer, hvor støtten skal gå til drikkevarer
Der søges i alt 1.000kr. I aktivitetspuljen.

Indstilling: Ansøgningen godkendes. FixD bevilges 1.000kr i aktivitetspuljen. Mark svarer.
- Indstillingen godkendes

Mail: Aktivitetspuljen - Festforening på Skjernvej 4a

Der afholdes to arrangementer på Skjernvej i nærmeste fremtid. Den første er grillaften, hvor
der vil blive købt en moderable mængde mad ind. Dette har været en succes før, og de vil derfor
gerne gøre det igen. Det andet arrangement er en afslutningsreception, hvor både studerende
og forelæsere kan komme ned efter skole, og fejre at semestret er ovre, med nogle snacks og
nogle bobler.
Det forventes, at der er ca. 40 personer som deltager, hvor pengene vil gå til indkøb af lidt mad
og praktiske ting til grillaftenen (service osv.). Til det andet arrangement vil pengene blive brugt
på lidt vin og snacks. Der søges i alt 2.000 kr. I aktivitetspuljen.

Philip og Mark er inhabile og deltager ikke i debat/afstemning.

Indstilling: Ansøgningen godkendes. Der bevilges 2.000kr i aktivitetspuljen. Sebastian svarer.
Der skal noteres at man kun ansøger for et arrangement i en ansøgning.

- Indstillingen godkendes.

Mail: Aktivitetspuljen - Hamilton

På Skjernvej vil man gerne afholde en brætspilsaften for alle interesserede NANO/FYS
studerende (op til ca. 80 studerende). Til arrangementet vil de gerne sørge for en hyggelig
social aften, hvor studerende kan spille sammen, og de kan styrke det sociale miljø og
fælleskab. Arrangør er festudvalget for Nanoteknologi og Fysik på Skjernvej 4.
Man forventer at der vil være 30-35 deltagende, og støtten skal gå til indkøb af brætspil, kort,
terninger osv. , samt til chips og andre snacks under begivenheden.
I alt søges der 2.100kr i aktivitetspuljen.

Indstilling: Ansøgning godkendes. Der bevilges 2.100kr i aktivitetspuljen. Sebastian svarer.
- Indstillingen godkendes.

Philip og Mark er inhabile og deltager ikke i debat/afstemning.



7. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen d. 2 april
(ODB) [19.10]

Motivator: Christoffer

Baggrund: Efter vores Generalforsamling d. 2 april, er der blevet udarbejdet et færdigt referat.

Motivation: Dette referat skal vi have godkendt og lagt det på hjemmeside senes d. 16 april.
Referat kan læses under Bilag 1.
Eller her: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AgXoZ7pQ2KOr5y5PTuBxsk6SCtNoX3qb

Forberedelse: Læs referatet og kommenter forud for mødet.

Indstilling: Referatet godkendes på den forudsætning at lukkede punkter vedrørende covid-19
midler vedhæftes i bunden af referatet. Indstillingen vendes på Teams inden offentliggørelse.
Christoffer færdiggører arbejdet.

- Indstillingen godkendes

8. Indkaldelse til medlemsmøde (ODB) [19.20]
Motivator: Christoffer

Baggrund: Til generalforsamlingen d. 2 april var der et ønske om et medlemsmøde, hvor man
blandt andet kunne gennemgå alt der har foregået med COVID-19 midlerne.
Derudover vil det give bestyrelsen en mulighed for at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer.

Motivation: Bestyrelsen bør overveje om man snart burde lave en indkaldelse til
medlemsmødet, således ovenstående kan blive en realitet.

Indstilling: Medlemsmødet fastsættes til d. 15/05. Udsending 14 dage før i relevante medier.
Morgenmad kl 09:00. Start kl 10:00. Den IT-ansvarlige laver udsendingen.

- Indstilling godkendt

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AgXoZ7pQ2KOr5y5PTuBxsk6SCtNoX3qb


9. Muligt optag af Fredagsterapi (ODB) [19:30]
Motivator: Christoffer

Baggrund: Fredagsbaren i Nordkraft har været længe undervejs, og er som bekendt blevet
godkendt til at åbne af rektoratet. Her har de et ønske om at åbne op, som en del af
Studentersamfundet.

Motivation: Fredagsbaren Fredagsterapi ønsker at blive en del af Studentersamfundet, og har
indsendt deres vedtægter til godkendelse af os i bestyrelsen.
Vedtægterne kan læses i bilag 2.
Eller her: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AgXoZ7pQ2KOr5y5PTuBxsk6SCtNoX3qb

Forberedelse: Læs vedtægterne og kommenter disse på forhånd

Indstilling: Bestyrelsen godkender vedtægterne. De oprettes som gruppe i Studentersamfundet
under cafeer og lign. Gustav svarer.

- Indstillingen er godkendt

10. Vedtægtsændringer hos Medis-rådet (ODB) [19:40]

Motivator: Christoffer

Baggrund: Der har været generalforsamling i studenterforeningen Medis-Rådet, og der er i
denne forbindelse sket nogle vedtægtsændringer.

Motivation: Medis-Rådet har opdateret og indsendt deres vedtægter til godkendelse af os i
bestyrelsen. Disse bør vi gennemgå, og sikre er i overensstemmelse med vores vedtægter.
Vedtægterne kan læses i Bilag 3.
Eller her: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AgXoZ7pQ2KOr5y5PTuBxsk6SCtNoX3qb

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AgXoZ7pQ2KOr5y5PTuBxsk6SCtNoX3qb
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AgXoZ7pQ2KOr5y5PTuBxsk6SCtNoX3qb


Forberedelse: Læs og kommenter Medis-Rådets vedtægter forud for mødet.

Indstilling: Vi godkender vedtægterne. Christoffer svarer.

- Indstilling godkendt

11. Ryste-sammen weekend (ODB) [19.50]

Motivator: Sebastian

Baggrund: Ny bestyrelse, derfor vil en ryste-sammen weekend være godt for både det faglige
og sociale i bestyrelsen.

Motivation: Som det har været gennemgået et par gange (to afstemninger) er der flest der
stemmer for en overleveringsweekend/ ryste-sammen-tur i en weekend, denne weekend er
faldet på d. 6-8 maj. Vedhæftet er to muligheder, det ene forudsætter vi kan finde to kører, det
andet kun en enkelt. Jeg håber, nu hvor folk har haft mulighed for at stemme, at denne weekend
passer flest muligt. Hvis vi kan finde to personer, der vil køre, har vi et større råderum til
sociale aktiviteter, fest mm. Sommerhuset kan findes her. Det er valgt efter at der skal være
nok soverum og en rimelig pris.

Forberedelse: Skim indstillingen og kig de to muligheder igennem. Gør dig tanker om, hvilke af
de to du finder mest interessant. Orienter jer gerne i bilag 4.

Indstilling: Udvalget arbejder videre med planlægning. Datoen fastsættes til weekenden d.
20-22 maj. Nicoline er en af de to kører.

- Indstillingen godkendes.

12. Opdatering ift. COVID-19 midler (OD) [20:05]

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.

https://www.sologstrand.dk/hus/10-8214?regionId=27&arrivalDate=2022-05-05&departureDate=2022-05-07&nights=2&guests=8%2C0%2C0%2C0&destination=Nordvestjylland&maxPrice=4000
https://docs.google.com/document/d/1H9rIR26Hkx4ejwAkjm2ttCtBzV70l2izn4PzDKlm6HQ/edit#


Motivation: Der laves en gennemgang af status for COVID-19 midler

Eventuelt [20.15]

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Christoffer Holgaard
- pensioneret

Nicoline Vinding Munk
- Indkalde til bestyrelsesmøde
- Venture Cup x AAU innovation hub x s’et
- SDU reception
- Overlevering
- Forventningsafstemnings-møde(r)
- Genforhanlingsmøde(r)

Signe Hammershøj Poulsen
-

Sebastian Hoff
- AAU valg
- Regionaliseringsreform

Mark Buje Hein Sørensen
-

Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU
- Påskefrokost i DE-klubben
-

Niklas Fyrstenberg Antonisenn
- pensioneret

Jakob Hammershøj Poulsen
-

Philip Stegenborg
- Studiestartsfestudvalgmøde
- Generalforsamling i Gæringsforeningen

Omar Leon Zecic



-

Mødeevaluering
- Hvis der er tidspres eller på anden vis hektiske debatter vil talerrække være at

foretrække eller er almindelig samtale rundt om bordet at foretrække.

Godkendelse af referatet
Godkendt


