
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 09-06-2022, kl 16:30-20:30, Lokale 407 (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 (x)
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (x)
Omar Leon Zecic, Menig (x)

Observatører:
Frederik (x)
Kasper (x)
Lena (x)
Tina (x)
Marie Elisabet Strøyberg kommer lidt senere end start (x)

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16:30]

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

3. Mail håndtering (ODB) [16:55] - Bilag 1

4. Puljeansøgninger (O) [17:05]

5. Pause [17:10]

6. Forretningsorden (ODB) [17:20] - Bilag 2

7. Opdatering på s’et varevogn (ODB) [18:00] - Bilag 3

8. Aftensmad [18:15]

9. Comedy Nights ved studentersamfundet (ODB) [18:45]

10. Opsamling/opdatering på studiestart (OD) [19:05]

11. Pause [19:20]

12. Opsamling/opfølgning på tidligere bestyrelsesmøder (ODB) [19:30]



13. AAU Valg (ODB) [19:45]

Eventuelt

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: Signe
○ Referent: Nicoline

● Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

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

Nicoline Katherina Vinding Munk
- Varevogn
- Udlejningskontrakt
- Foliering
- Opsamling på studiestart
- Møde med Linea

Signe Hammershøj Poulsen
- Studiestart
- Sommerfest
- Møde med Linea

Sebastian Hoff
- AAU valg
- Studenterforum format
- Varevogn (foliering)
- Studiestart
- Møde med Linea



Mark Buje Hein Sørensen
- Fredagsterapi ved at starte op
- Basisbaren har haft sidste åbning
- Planlægning af messe efterår 2022
- Jobsamtaler i EG; fundet ny distributør og layouter

Jakob Hammershøj Poulsen
- Fikset medlemsmails ifb. med noget studiestart udvalg
- mailhåndtering

Omar Leon Zecic
- Indkaldt kommunikationsudvalget til nyt møde (Snak angående studiestart og

tutortrøjer)
- Snakket med Peter fra erhvervsgruppen (MyogHolger insta post og snak med

Peter angående telefonor post)
- Fundet gamle design i forhold til Unirun flyers

3. Mail håndtering (ODB) [16:55] - Bilag 1

Mail: Call: Invitation to exhibit your SDG-related Master's Project 2022

Lektor Søren Løkke og post doktorgrad Naja Graugaard fra Afdelingen for planlægning og
Akademisk officer Anna Diaz Korsaa fra AAU kommunikation, har sendt os en opfordring til
at udstille studerende kandidatprojekter på AAU's SDG-udstilling i det kommende efterår
De vil sætte stor pris på, hvis vi vil videresende opfordringen til vores venner og netværk,
så de kan sprede budskabet om denne fantastiske mulighed for at fremvise
bæredygtighedsrelateret studerendes projektarbejde på AAU.

Indstilling: Vi udformer et standardsvar, hvor vi videresender dem til AAU’s liste over
grupper, hvor de selv kan række ud til dem de finder relevant:
https://www.studerende.aau.dk/studenterorganisationer/

Ansvarlig for at svare på mail: Jakob

4. Puljeansøgninger (O) [17:05]
Der er ingen denne gang.

https://www.studerende.aau.dk/studenterorganisationer/


5. Pause [17:10]

6. Forretningsorden (ODB) [17:20] - Bilag 2

Motivator: Nicoline

Baggrund: Vi har en forretningsorden der skal færdigudarbejdes og gerne underskrives.

Motivation: Det skal være fedt i bestyrelsen og her hjælper vores guidelines.

Forberedelse:  Tænk over hvad du ønsker der skal stå i vores forretningsorden, og skriv gerne
et par kommentarer inde på den her i bilaget.

Indstilling: Vi godkender forretningsordenen
- Godkendt

7. Opdatering på S’et varevogn (OD) [18:00] - Bilag 3

Motivator: Nicoline

Baggrund: Vi har en varevogn der forhåbentligt er folieret inden ugen er omme, og skal i
samme forbindelse godkende, debattere udlejningskontrakten.

Motivation: Der skal nu styr på de sidste detaljer inden s’et varevognen er klar til at blive taget i
brug.

Forberedelse: Orienter jer i Bilag for udlejningskontrakten.

8. Aftensmad [18:15]



9. Comedy Nights ved studentersamfundet (ODB) [18:45]

Motivator: Nicoline

Baggrund: Comedy fra c19 midlerne var en stor succes og efter at have talt med nogle
stykker der har vi et ønske om at gøre det til en årlig begivenhed for de studerende. I den
forbindelse skal der udarbejdes en samarbejdsaftale og faktisk allerede nu bookes ind på
nogle datoer og komikere for at der er styr på det i god tid. Det vil selvfølgelig blive mod
betaling for de studerende da vi ikke modtager c19 midlerne igen, dog kan vi prøve at søge
ved rektoratet om et tilskud sådan at billetterne stadig er attraktive versus billetter til
one-man shows.

Motivation: Jeg er selv kæmpe fan af idéen og har forstået på mange studerende at det
var et nice event.

Forberedelse: Læs nedenstående mail jeg har sendt til AKKC
Hej Sine,
Jeg tænker umiddelbart at mandag d. 27. Februar og tirsdag d. 28. Februar er en
god idé, så burde reeksamnerne også være ovre og vi undgår helt at lægge det
dage, hvor de studerende tænker de skal i byen. 😊
Du må gerne undersøge Jakob Thrane og Ruben Søltoft.

Indstilling: Vi ønsker at arbejde videre ved at nedsætte et udvalg der udarbejder en
oversigt til ekstraordinær generalforsamling.

Indstilling er godkendt

Udvalget består af Sebastian, Kasper og Mark - med kritisk revisor Marie E. inde over for at
kigge budgettet igennem.

10. Opsamling/opdatering på studiestart (OD) [19:05]

Motivator: Nicoline

Baggrund: Det er ved at blive tid til studiestart og der sker i den forbindelse en masse. Dog er
det nok ikke alle der er klar over hvad, og derfor ønsker jeg at vi gennemgår og opdaterer
hinanden hele vejen rundt på hvordan det går med planlægningen at studiestarten 2023.

Motivation: Alle bliver velinformeret og orienteret, og vi kan sammen hjælpe hinanden med at
løfte opgaven.



11. Pause [19:20]

12. Opsamling/opfølgning på tidligere bestyrelsesmøder
(ODB) [19:30]

Motivator: Sebastian

Baggrund: Vi har indstillet en del forskellige opgaver i bestyrelsen, inden sommerferie vil en
opsamling på disse være belegeligt.

Motivation: Vi samler op på forgående bestyrelsesmøder, drøfter status på opgaverne, samt
forventet afslutning. Følgende punkter er fra tidligere bestyrelsesmøder:

- Organisatorisk & Studenterpolitisk årshjul
- Bestyrelsestøj

Indstilling: Vi laver en arbejdsdag, hvor vi laver Organisatorisk & Studenterpolitisk årshjul med
efterfølgende sommerafslutning.

Indstilling er godkendt

- Sebastian er ansvarlig for at sende en doodle ud

13. AAU Valg (ODB) [19:45]

Motivator: Sebastian

Baggrund: AAU valg starter nu

Motivation: Marie kommer og fortæller om den kommende process for AAU valg, hvad vi skal
have forberedt nu her, på denne side af sommerferien, samt det der skal foretages efter
sommerferien op til valget.

Forberedelse: Drejebog 

1. Ansættes en valgkoordinator (enten frivillig eller lønnet post)
a. Udsende jobopslag skal gøres snart

2. Valgassistener
a. Udsende jobopslag

https://docs.google.com/document/d/1FzFDzDqqkWoD281dFxQ81MtfXTrdoNhT8_QBsJSfTak/edit#heading=h.dlb0syt72ld5


b. Skal valgkoordinator være med til at ansætte valgassistenter
3. Lave et stort valgudvalg af frivillige (5 er for lidt)
4. Vælges en spidskandidat

a. Vælges på ekstraordinær generalforsamling / medlemsmøde i august
i. Find en dato for at vælge spidskandidat

5. Finde en til at fotografere (kom. udvalget)
a. Sådan at der kan sendes billeder ud af spidskandidaten
b. Finde en, der er god til at photoshop

6. Opstillingsperiode
a. Hele bestyrelsen & frivillige hjælper valgudvalget
b. To panikdage

Indstilling: Vi skal lave et stort jobopslag på en valgkoordinator og to valg assistenter samt
udvide valgudvalget til mere end fem personer.

Sebastian får dette til opgave.

Eventuelt
- Covid-19 midler
- udfyldning af sommerferieplan Ferieskema bestyrelsen og sekretariatet.xlsx

Til næste gang (O)
Bestyrelsen

Signe Hammershøj Poulsen
- studiestartsudvalg
- Studiestartsfest
- Udfyldning af sommerferieskema

Sebastian Hoff
- AAU valg (møde med valgsekretariat, Polis, SAMF listen m.fl.)
- Sommerferieplan
- Studenterforum format

Mark Buje Hein Sørensen
-

Jakob Hammershøj Poulsen
-

Nicoline Katherina Vinding Munk
- Eksamen
- Sommerferie + skema asap

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1fur2ZOl4x6wDbiFtbO_6oNb4gFzTj7bP/edit?usp=drive_web&ouid=116682940000471263486&rtpof=true


- Studiestart
Omar Leon Zecic

- Udfyldning af sommerferieskema
Ferieskema bestyrelsen og sekretariatet.xlsx

Mødeevaluering

Mødet var langt, men fint i forhold til den standard vi har lagt tidligere  ;P

Godkendelse af referatet

Referat godkendt.

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1fur2ZOl4x6wDbiFtbO_6oNb4gFzTj7bP/edit?usp=drive_web&ouid=116682940000471263486&rtpof=true

