
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 15-09-2022, kl 16:30-22:00, Gammeltorv 10, lokale 407

Ordinære medlemmer:
Signe Hammershøj Poulsen, Konstitueret Organisatorisk Forperson (x)
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører (x)
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer
Jakob Poulsen, Menig (x)
Frederik Bendix, Menig
Kasper Jacobsson, Menig (x)
Mikkel Pedersen, Menig (x)

Deltagere markeret med (X)

Valg af aftensmad
Vi bestiller aftensmad til kl. 18:00

Valg af aftensmad

1. Formelt (B) [16:30]

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

3. Valg af poster (ODB) [16:55]

4. Mail håndtering (ODB) [17:15]

5. Aftensmad [18:00]

6. Puljeansøgninger (ODB) [18:35]

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: Kasper

● Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt

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

Signe Hammershøj Poulsen
- Rusoplæg
- Studiestartsmesse
- UniRun (I må gerne give en hånd med den 21. Til goodie bags!)
- EGF d. 22. september

Sebastian Hoff
- Vedtægtsændringer
- AAU Valg

- Valgkoordinator & valgassistent
Mark Buje Hein Sørensen

-
Jakob Poulsen

- Studiestartsmesse
- Opstart på studie
- GF-Mappe

Frederik Bendix
-

Kasper Jacobsson
- Studiestartsmessen

Mikkel Pedersen
- Studiestartsmesse



3. Valg af poster (ODB) [16:55]

Vi skal have endeligt besluttet hvem der skal have hvilke poster og arbejdsopgaver. Orienter jer
gerne i de noter vi skrev ned fra intromødet:
https://docs.google.com/document/d/1_h5RIJ2Qq8Vr6wbx4cN8QsfgZ851vFLqFt_0sjdSRtk/edit
#heading=h.gjdgxs

Der er følgende poster ledige:
- Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere
- Ansvarlig for fakultetsråd og lokale foreninger
- Kommunikationsansvarlig
- Socialpolitisk ansvarlig
- Ansvarlig for indvalgte
- Eventansvarlig

Kontaktpersoner til:
- Lyd&Lys → Eksterne samarbejdspartnere
- Caféudvalget → Eksterne samarbejdspartnere
- Udvalg (UniRun) → Fakultetsråd og lokale foreninger
- AAU → Formand og Studenterpolitisk ordfører
- Erhvervsgruppen (+ Agenda) → Kommunikationsansvarlig
- EDB drift → IT-ansvarlig

Signe Hammershøj Poulsen Organisatorisk næstforperson og konstitueret forperson

Sebastian Hoff Studenterpolitisk ordfører

Mark Buje Hein Sørensen Kasserer

Jakob Poulsen It-ansvarlig

Frederik Bendix Starter i oktober

Kasper Jacobsson Ansvarlig for fakultetsråd og lokale foreninger

Mikkel Pedersen Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere

Indstilling: Ovenstående fordeling af poster og kontaktpersoner godkendes

Indstilling enstemmigt godkendt

https://docs.google.com/document/d/1_h5RIJ2Qq8Vr6wbx4cN8QsfgZ851vFLqFt_0sjdSRtk/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1_h5RIJ2Qq8Vr6wbx4cN8QsfgZ851vFLqFt_0sjdSRtk/edit#heading=h.gjdgxs


4. Forretningsorden (ODB) [17:10]
Vi skal have planlagt en dato hvor vi mødes og laver en forretningsorden for den nye
bestyrelse.
Orienter jer gerne i den gamle her:
https://docs.google.com/document/d/1mU8Iolb7d-m5v5hcvgnZl_W2XPnJMle1/edit

Indstilling: Vi mødes den 28-09
Indstillingen er godkendt.
Den endelige dato: 28-09-22 kl. 15 i lokale 407 på Gammeltorv 10

5. Mail håndtering (ODB) [17:20]

Mail: Jeg plejede at tro på forevigt - Live Podcast show

Kære Bestyrelse/Studentersamfund,
Jeg har været i kontakt med jer via Facebook omkring muligheden for at lave et Jeg plejede
at tro på for evigt live-arrangement i samarbejde med jer. Vi vil gerne lave det en dag i
oktober - uden om de uger, hvor der er efterårsferie eller november.
For at kunne finansiere arrangementet vil vi gerne lave et billetsalg på omkring kr.
100,-/stk.
Optimalt finder arrangementet sted i en lille sal/café med plads til ca. 100 mennesker.
Der vil være oplæg, samtale, spørgsmål samt et kort musikalsk indslag.
Hvis der er mulighed for en lille bar (hvor I får alt salg), er det kun et plus.
Lad mig høre fra jer, så snart som muligt, så vi kan få nogle datoer i kalenderen og begynde
konkret planlægning.

OBS: vi har 4 ugers booking-tid

Indstilling: Bestyrelsen takker ja til et samarbejde
Indstillingen er afvist. Mikkel sender dem videre til Studenterhuset.
_________________________________________________________________________
__

Mail: Byde velkommen til UniRun d. 30. september

Kære Studentersamfundet, UniRun udvalget skriver for at høre, om der kunne være en fra
Studentersamfundet, som kunne have mulighed for, at holde en tale på vegne af
Studentersamfundet til UniRun22 d. 30. September. Talen skal ikke være lang, men kunne
omhandle omkring, hvem Studentersamfundet er og hvordan det er en måde, at lave disse

https://docs.google.com/document/d/1mU8Iolb7d-m5v5hcvgnZl_W2XPnJMle1/edit


arrangementer på, og hvor godt et studie fællesskab Studentersamfundet gør for Aalborg
Universitet.

Indstilling: Den nyvalgte formand pr. 29-09 holder talen som udgangspunkt.
Indstillingen er enstemmigt godkendt.
_________________________________________________________________________
__

Mail: Gymnasielærerforening som en del af studentersamfundet

Forkvinde Josephine skriver på vegne GA-Gymnasielærerforening på AAU. De har tidligere
været i kontakt med os i forhold til at komme under S’et. De har tidligere har haft skrevet til
os, men desværre uden svar.
Da de er en ny bestyrelse kunne de godt tænke sig at høre om det stadig er en mulighed og
hvad det vil indebære?

Indstilling: Vi inviterer foreningen til et møde med sekretariatet, Mark og Kasper
Indstillingen er godkendt. Kasper svare dem og inviterer til møde.
_________________________________________________________________________
__

Mail: Softwareløsning til S’et

Vi er en gruppe på syv mand der læser til Software Ingeniør på Aalborg Universitet. Vi er
netop gået i gang med vores tredje semester hvor vi har fået til opgave at udvikle en
softwareløsning for en ekstern virksomhed.
Programmet skal have til formål at løse en relevant problemstilling for virksomheden. Vi vil
derfor høre, om I kunne være interesseret i et samarbejde herom?
Semesteret spænder fra nu af og frem til slut December, hvorfor samarbejdet vil blive
begrænset til denne periode. Ved projektafslutning vil I stå med en prototype udviklet efter
nutidens standarder, hvilket vil gøre det muligt for jer at videreudvikle løsningen til et
produktionsparat stadie, såfremt dette ønskes.

Svar fra EDB: Flere grupper kunne godt ønske sig at indberetning af udlæg bliver nemmere
og mobilvenlig. Her har vi tænkt at der kunne laves en web app hvori man kan udfylde
samme oplysninger som før og hvor man også har mulighed for at tage billeder af
kvitteringen med sin mobil. Og her vil der så stadig være muligt for Pigerne at modtage
udlæg på mail som i dag.

Indstilling: Bestyrelsen svare på mailen med EDB-gruppens forslag.



Indstillingen er godkendt. Signe svare og sætter EDB drift på cc.

_________________________________________________________________________
__

Mail: Brætspilsaften i samarbejde med Spilhylden

Vi kan tilbyde:
- En stor samling af brætspil (200+), som vi plukker fra, så den passer til

publikummet.
- En håndfuld søde, charmerende frivillige, som kan hjælpe folk med at finde det

rigtige spil og forklare dem regler.

Hvad vi har brug for:
- Da vi ikke har adgang til vores lager på Studenterhuset efter kl 22, så skal I kunne

stille lager til rådighed, hvis eventet varer længere end til kl 21. I så fald finder vi ud
af, hvornår vi kommer tilbage efter spillene.

- Vi tager ikke penge for eventet, men jeg selv og mine frivillige skal have mad og
drikke.

- Vi skal have skriftlig forsikring på, at hvis der sker vores brætspil noget, at så
erstatter i de gældende spil

- Hvis lokation for eventet vurderes af os til at være for langt til at gå med vores spil,
så beder vi jer stille transport til rådighed, til og fra.

- Et estimat på antal gæster, så vi ved, hvor mange spil og frivillige vi skal have med.

Indstilling: Vi vender positivt tilbage med mulige datoer.
Indstillingen er godkendt. Signe svare dem.
_________________________________________________________________________
__

Mail: Promovering af Letsplay app https://www.lets-play-app.com/

Jeg hedder Kenneth og studerer på 3. semester af kandidatuddannelsen Entrepreneurial
Engineering på AAU. Jeg er med i AAU's startup incubator med min startup, Let's Play,
hvilket er en sports matchmaking app. I appen kan man derfor oprette eller deltage i
begivenheder og dermed komme ud og være aktiv og møde nogle nye mennesker og
forhåbentligt udvide sit netværk som tilflytter til byen eller måske ligefrem som lokal.

Jeg tænkte derfor, at AAU’s netværk af tutorer ville være en oplagt mulighed for at sprede
budskabet og forhåbentligt hjælpe nogle af de studerende med at få så god en start på
studiet i Aalborg som muligt og dermed muliggøre sociale aktiviteter, der ikke nødvendigvis

https://www.lets-play-app.com/


omhandler alkohol og byture og som varer ved efter rusperioden er slut. Appens
funktionalitet er ikke kun begrænset til Aalborg og det er derfor også muligt for de
studerende i universitets andre studiebyer at benytte sig af den.

Indstilling: Vi videresender Kenneth til AAU.
Indstillingen er godkendt. Mikkel svare.
_________________________________________________________________________
__

Mail: DM’s tutorpris

Igen i går uddeler DM årets Tutorpris – denne gang for 14. år i træk. I den forbindelse har
vi, som altid, brug for jeres hjælp til at udvælge vinderen på Aalborg Universitet. Har I
mulighed for at hjælpe os med det?

D. 29. september 2022 er der frist for nominering af Danmarks bedste tutorgruppe på vores
Facebook- og Instagramside, så derfor vil jeg sende jer en oversigt over nomineringerne
dagen efter, d. 30. september. Deadline for at sende mig jeres udvalgte lokale vinder er
fredag d. 7. oktober inden kl. 12:00 (men meget gerne så tidligt som muligt i uge 40), så
derfor sender jeg jer allerede mailen nu, så I har mulighed for at planlægge, hvornår I kan
mødes og udvælge en vinder.
Jeres lokale vinder løber med en præmie på 2.500 kr.

Herefter vil DM Studerendes bestyrelse udvælge landsvinderen ud fra de lokale
studenterråds vindere, og landsvinderen løber med en præmiecheck på hele 10.000 kr.

Indstilling: Vi svare dem at vi gerne vil hjælpe med processen. I år gøres det via Forms.
Indstillingen er godkendt. Sebastian svare DM og opretter Forms.
_________________________________________________________________________
__

Mail: Samarbejde med Aalborg Kommune om seksuel sikkerhed

Aalborg kommune skriver til os fordi de blev opmærksomme på os i forbindelse med Tryg
Aalborgs nattelivskampagne. I Aalborg Kommune har vi et stort fokus på forskellige
sundhedsfremmende tiltag på mange forskellige områder. Ét af dem er bl.a. seksuel
sundhed, hvor unge i Aalborg Kommune desværre skiller sig ud i en negativ retning, hvad
angår klamydia. Aalborg Kommune ligger således i øjeblikket på en 3. plads over
kommuner, hvor antallet af klamydiatilfælde pr. 1000 indbyggere er højst. Dette vil vi



selvfølgelig gerne forsøge at påvirke, og i den forbindelse har vi brug for at samarbejde med
aktører, som er dér, hvor de unge er, og det er her, at Studentersamfundet kommer ind i
billedet 😊 Jeg tænkte derfor på, om I kunne have lyst til at samarbejde med os om at gøre
de unge opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at de passer på sig selv, dvs. både ift. bruge
beskyttelse, men også ift. at lade sig teste for kønssygdomme.
Lad mig endelig høre, hvad I tænker om det kunne give mening eller ej – måske vi skulle
stikke hovederne sammen, hvis I tænker, det kunne give mening med et samarbejde i en
eller anden form, og hvis ikke er det selvfølgelig også helt ok.

Senere tilføjelse: måske det kunne give mening, hvis vi tager en snak over en kop kaffe en
dag? Så er det nok lidt lettere at komme med idéer til, hvad der evt. kunne være muligt. Vil
du prøve at kigge på datoer, som kan passe for dig/jer? Jeg lægger gerne lokale til her hos
mig.

Indstilling: Vi videresender mailen til sex-expressen.
Indstillingen er godkendt. Mikkel sender dem videre.
_________________________________________________________________________
__

Mail: Mobilepay Myshop til DE-klubben

DE-klubben vil gerne bruge mobilepay myshop i deres bar. Dette kommer til at være en
udskiftning af Paypal, hvilket er efterspurgt, nemmere og billigere. Men der er mange flere
muligheder for brugen af Myshop i studentersamfundet da der er mulighed for at oprette
mange betalingssteder.
Med Myshop kan man oprette et butiks nummer som vores gæster kan bruge til at sende
betalinger til fx i bar eller events. Derudover har vi mulighed for at lave betalingslinks på
specifikke beløb hvis man skal bruge dette, disse kan også fås som QR koder.

Fra bestyrelsen kunne vi godt tænke os dette alternativ i vores bar og give 1muligheden for
mobilepay i hele foreningen. Til dette er der nogle gebyr som vi gerne så at i ville dække.

Der er følgende gebyr der skal betales:
Engang oprettelse gebyr:  999,- kr.
Priser pr. måned: 49,- kr + 29,- kr  = 78,- kr. pr måned.

Derudover er der 0,75kr  pr. transaktion. (vi estimere omkring 100 transaktioner pr måned,
men dette kan ændre sig ved at det bliver nemmere at bruge for vores medlemmer)
Dette resultere i 75,-kr extra hver måned og en samlet udgift for hele systemet medregnet
vores transaktioner på ca. 153,- kr.



Vi kan se i jeres budgetter er der lige nu afsat penge til  kasse systemerne i der bliver brugt
i dag, vi har herunder referencer.
71650 Barrk/girorfeller,’rnob pay gebyr 30000,00
71810 Leie af Dk term,nal II 000.00
71921 Carlsb.ref Drift kasseterrninaler 36.000,00

Vi ser gerne at Studentersamfundet kan hjælpe med at dække denne udgift til vores eget
kassesystem, og samtidig give muligheden for brug af mobilepay til alle foreninger.

Indstilling: Bestyrelsen er positivt stemt, og efterspørgslen godkendes efter det har været
gennem sekretariatet og Mark. Og efterfølgende skal der sendes en mail ud til grupper for
at forhøre om efterspørgsel.
Indstillingen er godkendt. Sebastian Sender mail til sekratariatet og Mark, og beder dem
pænt om at tage stilling.

5. Aftensmad [18:00]

6. Puljeansøgninger (ODB) [18:35]

Mail: Aktivitetspuljen FakSund, 3500 kr.
Liveoptræden med værter fra “Vanvittig Verdenshistorie”

FakSUND vil gerne afholde et arrangement for de studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, der både tjener det formål at give de ældre semestre mulighed for et afbræk fra
hverdagen, samt vise ruslingene at der også er arrangementer uden for RUS-perioden.
Eventet er en live-optræden med værterne fra podcasten “Vanvittig Verdenshistorie” - en af de
største podcasts i Danmark. De vil fortælle en historie der har rødder i den sundhedsfaglige
verden - selvfølgelig med et vanvittigt twist. Selve optrædenen vil vare ca. 1,5 time, hvor der vil
blive indlagt pause(r) undervejs. Deltagerantallet vil blive begrænset til 200 deltagere, og vil
foregå i kantinen på CREATE. Vi har allieret os med Lyd&Lys, som vil stå for sceneopsætning
og lyd.

Indstilling: Vi vil gerne godkende ansøgningen om midler til Lyd&Lys.
Indstillingen er godkendt. Mikkel svarer.
_________________________________________________________________________
__



Mail: Sport og fritid AASI, 3500 kr.

Vi søger støtte til produktionen af en informationsvideo for AASI til brug på universitets
infoskærme for at sprede budskabet om muligheden for at dyrke fem forskellige sportsgrene i
en studenterforening under AAU. Formålet er at få flere studerende til at være fysisk aktive og
have det sjovt med sport, men især at få studerende til at komme ind i et fællesskab på tværs af
studieretninger, især for ny-tilflytterem både internationale og nationale. Vi har selv internt fundet
midlerne til at betale for fuld promovering i to uger, men vi søger støtte for 3.500 kr. til en
professionel videograf, der vil stå for den fulde produktion af videoen.

Indstilling: vi afviser puljeansøgningen, men kommer med et forslag om muligt samarbejde
med fremtidige events og mulige promoveringen på vores platforme.
Indstillingen er godkendt. Signe svare dem.

7. Kommende begivenheder (O) (19:00)

D. 21. september Pakning af goodiebags til UniRun, Langerager 4, kl. 14:00

D. 22. september Ekstraordinær Generalforsamling, CREATE kl. 17:30

D. 30. september UniRun

D. 30 september AAU Valg udskrives

D. 3. oktober Studenterforum (Ang. UniValg)

D. 6 oktober Online spørgetime AAU Valg

Eventuelt (19:15)

- Hjemmeside update



- Aairport festival

- Booster tilbud

Til næste gang (O)

Signe Hammershøj Poulsen
- EGF
- Evaluering af studiestart
- UniRun - pakning af goodiebags
- Svare software ingeniører
- Svare Spilhylden

Sebastian Hoff
- AAU Valg
- Møde med DSF
- Aairport festival samarbejdsaftale
- DM tutorpris

Mark Buje Hein Sørensen
-

Jakob Poulsen
- Få fikset hjemmesiden
- GF-mappe
- EGF afvikling

Frederik Bendix
-

Kasper Jacobsson
- Gymnasielærer Forening, planlæg møde.

Mikkel Pedersen
- Svare kenneth - letsplay
- Svare Bertil - Sexexpressen
- Svare Bertil - Fakesund
- Møde med Aab



Mødeevaluering

God aftensmad :) <3
Nyt fra skal holdes til et minimum

Godkendelse af referatet
Godkendt


