Møde i Studentersamfundets Bestyrelse
D. 28-04-2022, kl 16:30-xx:xx, Lokale 314 (Gammeltorv 10)

Ordinære medlemmer:
Nicoline Katharina Vinding Munk, Organisatorisk Formand (x)
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk næstforperson (x)
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører (x)
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (x)
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (x)
Philip Stegenborg, Menig (x)
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. Pause (ODB) [17:25]
5. Puljeansøgninger (ODB) [17:30]
6. Forventningsafstemning (OD) [17:40]
7. Aftensmad (OD) [18:00]
8. Tættere bånd med campus i København og Esbjerg (OD) [18:35]
9. Organisatorisk og studenterpolitisk årshjul (ODB) [18:45]
10. Bestyrelsestøj (ODB) [18:55]
11. S’et varevogn (OD) [19:05]
12. Pause [19:15]
13. Opdatering ved Covid19-udvalget (OD) [19:25]
14. Genforhandling af samarbejdsaftale med DM (OD) [19:35]
Eventuelt [19:45]

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: Nicoline
○ Referent:Jakob
Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]
Nicoline Vinding Munk
- Møde med forretningsudvalg
- C19-midler
- Forventningsafstemning Møder
- Overlevering af formandstelf.
- Mail håndtering
- Møde med Aemp og S’et esbjerg
Signe Hammershøj Poulsen
- Møde m. Aja
- Møde med forretningsudvalg
- Studiestartsfestudvalg
- Wings for Life
- UniRun
Sebastian Hoff
- AAU Valg
Regionaliseringsreform
Studenterforum awareness kampagne
Mindre politisk aktivitet
Socialpolistisk overdragelse
SSFU
Bil-udvalg
Mark Buje Hein Sørensen
Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU
- AKU bestyrelsesmøde

- Påskefrokost i DE-klubben på en torsdag!
- Ølsmagning med Carsten Berthelsen
- Bil-udvalg
Jakob Hammershøj Poulsen
- EDB-driftsmøde
- hjælp med ned og udpakning
Philip Stegenborg
- Biludvalg
- Torsdagsøl Demonstration
- Wings for Life planlægning og samtale med kommunen om tilladelse til løb
- Studiestartsfestudvalget (
- DSF bestyrelsesmøde 23/04
Omar Leon Zecic
-

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]
Mail: EELISA Business Challenge
Vi har fået tilbudt at facilitere denne EELSISA Business Challenge. Der kan læses mere
om denne her. Er dette noget for os?
Indstilling: Vi takker pænt nej tak til tilbuddet.
Ansvarlig for at svare på mail: Nicoline Svarer.

Mail: Ansøgning om støtte til indkøb af lydtryksmåler
Efter en snak med Gustav Gottlieb i weekenden, blev jeg opfordret til at sende denne
ansøgning til jer
Det omhandler et vigtigt stykke udstyr som vi bør have i Lyd og Lys - mere information om
dette i den vedhæftede ansøgning.
Den oprindelige tanke var at søge støtte til udstyret ved en ekstern fond eller eksempelvis
rektoratet. Det er der vi gerne vil have jeres hjælp til at vurdere hvor vi kan søge støtten og
om dele af ansøgningen skal tilpasses.
Indstilling 1: Beslutingen om der bevilges penge til lyd-udstyr vedtages på det kommende
medlemsmøde.
Indstilling 2: Bestyrelsen vil ikke godkende penge til computer, men vil gerne støtte op om
penge til måleudstyr der er med til at skåne studerende i forbindelse med høj lyd til fester.
Indstilling 3: Der bevilges op til 10.000 kroner inkl. moms til måleudstyret gennem
udviklingspuljen, da dette ikke overskrider mere end 50% af puljens totale midler.
Indstilling 3 er godkendt.
Ansvarlig for at svare på mail: Gustav svarer.

Mail: New student representative in Sustainable campus forum
The forum meets 3-4 times a year and the members are elected for a two-year period.
The content of the meetings has until now been a mix between presentations and discussion
on various sustainable topics, that has led to recommendations/solutions regarding a
greener AAU campus.
How do I join this green and sustainable group?
You send a short motivated application to Me (Marie Elisabet Strøyberg) on
mstray18@student.aau.dk, preferably before 15th of May. After the 15th of May all the
applications will be assessed. Remember to state which of the seats you are applying for!
If you want to know more, do not hesitate to write to Marie on mstray18@student.aau.dk
:D
Marie har sendt denne, vi vender den lige kort til alles orientering. Så hvis I kender nogen
der kunne være interesseret i dette må I gerne lige give dem en heads up.

Indstilling: Det lægges op på S’ets facebook.
Indstillingen er godkendt.
Ansvarlig for at svare på mail: Sebastian svarer.

Mail: Medis-råd banko
Vi har snakket sammen i bestyrelsen og ville gerne donere til kræftens bekæmpelse da det
altid er relevant, upolitisk og "relevant" for medis/medicin. Hvad tænker i kunne være en
fornuftig pris på en plade?
Indstilling: Der henvises til DE-klubben i forhold til priser for bankoplader og der bakkes
op om velgørenheden.
Ansvarlig for at svare på mail: Philip svarer.

Mail: Dansk KFUK - Facebook opslag om ledige kollegieboliger
Dansk KFUK råder over 10 kollegieboliger i London som lige nu kan ansøges af danske
studerende, som skal på studieophold i London i studieåret 2022/2023.
Det vil være en stor hjælp, hvis I vil dele vores Facebook opslag på jeres sociale medier.
Linket finder I her:
Indstilling: Mailen sendes videre til erhvervsgruppen.

Ansvarlig for at svare på mail: Nicoline svarer.

Mail: Fælleskalender med DSE og IDA
Vi tænkte egentlig på en gammel analog løsning, som der blev distribueret rundt for et par
år tilbage. Sidste gang hvor at vi lavede denne, stod vi for design/layout og organiseringen
af dette, hvor at vi delte regningen i 3 (Studentersamfundet, DSE & IDA).
Indstilling: Forslaget afvises.

Ansvarlig for at svare på mail: Signe svarer.

Mail: FakSUND Padel-arrangement
Jeg skriver på vegne af FakSUND, da vi har et ønske om at afholde et padel-arrangement.
Jeg har ladet mig fortælle, at S'et har en eller anden form for aftale med et padel-sted her i
Aalborg?
Er det en aftale vi også må benytte os af? Og i så fald, ville det være muligt at få tilsendt
lidt information herom?
Indstilling: Da der ikke findes en samarbejdsaftale i forvejen afvises forslaget. Der er dog
opbakning bag at få en sådan aftale etableret.

Ansvarlig for at svare på mail: Gustav svarer.

Mail: Grundfos/AAU Hackathon 2022
Vi er klar til at modtage tilmeldinger til dette års Hackathon i samarbejde med Grundfos. Vi
håber at kunne tiltrække mange studerende fra forskellige studieretninger og vil derfor bede
jer om at videreformidle vedhæftede informationsmateriale i jeres netværk., så vi kan nå så
bredt ud som muligt.
Hvis I har spørgsmål eller har brug for yderligere information, er I naturligvis meget
velkomne til at kontakte mig eller Henrik Worm Routhe routhe@plan.aau.dk.
Indstilling: Forslaget afvises da der ikke findes kræfter nok til facilitering ej heller er der
interesse.
Ansvarlig for at svare på mail: Nicoline svarer.

Mail: Vedr medarbejdere til Aalborg Universitet, Fib15
Jeg skriver til Jer da jeg har rigtig mange folk i Aalborg hvis man skulle mangle hænder... og
vi har fået en del ledige medarbejdere i byen, blandt andet pædagoger, lærere,
kantine-damer mm. Også ufaglærte har vi. Det kan være i mangler en mand/kvinde her
efter påsken? Fandt Jer og prøvede at ringe på 99408013 dog uden held hvorfor jeg lige
skriver. Der er kun 1 dags opsigelse så man kan bruge ham/hende i perioder hvor i lige
mangler det. Prisen er i den fornuftige ende så lad mig endelig høre fra Jer! Hvis i står og
mangler "hænder" ude ved jer så ring endelig til min kollega Morten på 9193 1112 han
står nemlig for Aalborg og alt med lærere og pædagoger mv.
Indstilling: Mailen sendes videre til AAU.

Ansvarlig for at svare på mail: Nicoline svarer.

4. Pause (ODB) [17:25]

5. Puljeansøgninger (ODB) [17:30]
Puljeansøgning: Kandidatuddannelser ved Institut for Elektroniske
Systemer
Kandidatudannelserne har søgt penge til en kandidatafslutningsfest til de
kandidatstuderende der bliver færdig med specialet til sommer. Der søges 2000kr i
aktivitetspuljen. De bliver mellem 45 til 50 mennesker. Festen kommer til at foregå i
DE-klubben, hvor der bestilles mad udefra. Bevillingen skal gå til rengøring samt til
aktivistpleje til frivillige fra DE-klubben.

Indstilling: Der vil ikke blive bevilget penge til arrangementet baseret ud fra de
tilbageværende midlers størrelse og at antallet af frivillige ikke er derefter.
Indstilling godkendt.
Ansvarlig for at svare: Philip svarer.

Puljeansøgning: Alumneforening Anvendt Filosofi (AFAF)
Der søges penge til symposion, som er en begivenhed der følger efter dimmissions
ceremonien. Dette er efterfulgt af fest og underholdning. Der søges midler til
transportgodtgørelse og gaver til oplægsholder, forplejning til konferencen og forplejning til
middag. Der forventes 30 mennesker. Der søges 1000kr i aktivitetspuljen.
Indstilling: Der bevilges ikke penge til alumne arrangementer, da vores puljers størrelser
ikke dækker dette.
indstilling godkendt.
Ansvarlig for at svare: Philip svarer.

Puljeansøgning: FakSUND - Liveoptræden “Vanvittig
verdenshistorie”
Der søges penge til et arrangement i november for studerende på SUND fakultetet.
Værterne fra podcasten “Vanvittig verdenshistorie” kommer og fortæller en historie der har
rødder i den sundhedsfaglige verden. Der søges 3500kr i aktivitetspuljen. Det forventes op
til 200 deltagere. Udgifterne går til at dække Lyd og Lys. Arrangementet afholdes d.
09/11/2022.
Indstilling: Ansøgningen afvises. De opfordres til at søge ved eget institut, eller igen i
efteråret, såfremt at vores pulje situation ser anderledes ud på det tidspunkt.
Indstilling godkendt.
Ansvarlig for at svare: Philip svarer.

6. Forventningsafstemning (OD) [17:40]
Motivator: Nicoline
Baggrund: Der har været GF og Nicoline er nu indtrådt som Organisatorisk Formand.

Motivation: At skabe en god relation bestyrelsen i mellem, men også således jeg kan vide hvad
I forventer af mig.

7. Aftensmad (OD) [18:00]
8. Tættere bånd med campus i København og Esbjerg (OD)
[18:35]
Motivator: Nicoline
Baggrund: Sebastian og Nicoline har på et møde med de andre campusser lyttet til deres
ønske om at have tættere bånd og større tilknytning trods geografisk afstand.

Motivation: Der er et ønske om at mindske afstanden mellem campusserne så vi bliver mere et
samlet universitet og husker hinanden. Eksempelvis kunne transport mellem campusserne til
events og arrangementer indtænkes i budgettet og invitere hinanden til events ligesom vi gør
med studiestartsfesten og dette comedyevent.
Gustav vil gerne have ført til referat at studiestartsfestudvalget søger om ekstra midler til transport fra
andre campusser til studiestartsfesten og hjem igen.

9. Organisatorisk og studenterpolitisk årshjul (ODB) [18:45]
Motivator: Sebastian
Baggrund: Gennemsigtighed for medlemmer
Motivation: For at gøre det nemmere for medlemmer og frivillige at vide, hvilke centrale
nedslagspunkter, der er det kommende år (april ‘22 til april ‘23) indstiller jeg til at vi får
udarbejdet et årshjul, med de allerede kendte datoer. Ydermere tænker jeg dette årshjul,
skal ligge fast på vores facebook side, således at alle altid kan se, hvad der er af kommende
begivenheder. Vi har allerede nu et par nedslagspunkter, som kunne danne starten
(sommerfest, SSF, julefrokost samt Studenterforum mm).

Forberedelse: Overvej, hvorvidt at et årshjul vil skabe større gennemsigtighed og
deltagelse ved begivenheder
Indstilling: Bestyrelsens medlemmer forbereder sig hver især til næste møde og tænker
over årshjul og dertilhørende arrangementer + at have dette som et månedligt
tilbagevendende punkt så der kan skrives events ned.
indstilling godkendt.

10. Bestyrelsestøj (ODB) [18:55]
Motivator: Sebastian
Baggrund: Ønske i ny bestyrelse om bestyrelsestøj
Motivation: Medlemmer i den nye bestyrelse har ytret ønske om at få nyt bestyrelsestøj, dette
skal helst efter ønske være en god forårs/sommerjakke samt en efterårs/vinterjakke, således
når bestyrelsen er til begivenheder, er S’et også synligt repræsenteret udendørs.
Forberedelse: Overvej hvad du ønsker som bestyrelsestøj
Indstilling: Der indstilles til at der fortsat indhentes tilbud på bestyrelsestøj, med fokus på én
jakke per person med mulighed for at låne prøver.
indstilling godkendt.

11. S’et varevogn (ODB) [19:05]
Motivator: Gustav
Baggrund: Der er på GF besluttet at vi skal have en S’et varevogn
Motivation: Varevognsudvalget har undersøgt tilbud og fremlægger disse for bestyrelsen med
henblik på at bestyrelsen er klædt på til at kunne træffe en beslutning.
Forberedelse: Orienter sig i bilagene (bilag 1 “leasingkontrakt” & 2 “forsikringstilbud”)

Indstilling: Leasingkontrakten og forsikringstilbuddet er det tilbud der bliver endeligt og der vil i
starten af næste uge blive taget op på et ekstraordinært bestyrelsesmøde med revisor og
sekretærerne til stede hvor de sidste detaljer falder på plads.
Indstilling godkendt.
Kommentarer:
Mødet er sat til tirsdag kl 16:30

Gustav vil gerne have ført til referat at den bil der er indhentet tilbud og leasingkontrakt til er den
bil det bliver og derudover skal det understreges at det ekstraordinære møde på tirsdag er
topprioritet for alle bestyrelsesmedlemmer.

12. Pause [19:15]
13. Opdatering ved Covid19-udvalget (OD) [19:25]
Motivator: Nicoline
Baggrund: Bestyrelsen ønsker en opdatering på processen for håndteringen af c19 midlerne.

14. Genforhandling af samarbejdsaftale med DM (OD) [19:35]
Motivator: Nicoline
Baggrund: Det er tid til genforhandling og det skal vi have sat skub i
Motivation: Vi har dokumenter og lign. som skal gennemgås så vi kan lægge en plan og
komme med noget konstruktivt til DM.

Eventuelt [19:45]
IDA SAM’ER (IDA NORD)
Sommerferie i bestyrelsen: sommerferieafslutnings-møde d. 9 juni.
kommunikationsmøde m. Aja: 18/5 helst efter 16

Til næste gang (O)
Bestyrelsen
Nicoline Vinding Munk
- Møde med campus CPH
- Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. varevogn
- Comedy
Signe Hammershøj Poulsen
- World Run
- SSFU
- Ekstraordinært bestyrelsesmøde
- UniRun
- Comedy
- Møder med nye frivillige
- Finde frivillige til udvalg
Sebastian Hoff
- Studenterforum
- Ekstraordinært bestyrelsesmøde
- AAU valg proces
- Nyt format på AAU valg
- Møde med Amped
Mark Buje Hein Sørensen
Gustav Osnes Gottlieb
- SSFU
- Varevogn
- DE-klubben
- Ølsmagning
Jakob Hammershøj Poulsen
- ekstra møde
Philip Stegenborg
- Biludvalg
- Ekstraordinært bestyrelsesmøde (3/5)
- Wing for Life
- SSFU
Omar Leon Zecic

-

Mødeevaluering
Meget langt møde…. dog god aftensmad. Vi skal blive bedre til at overholde vores dagsorden.

Godkendelse af referatet
Referatet godkendt.

