
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

Dagsorden
Tid og sted:

Dato 13-10-2022, kl 16:30-20:00
Sted: Kroghstræde 5, 9220 Aalborg Øst (bestyrelseslokalet)

Deltagere:

Christian William Hansen, Organisatorisk Formand (x)
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk Næstforperson (x)
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører (X)
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer (x)
Jakob Poulsen, Menig (X)
Kasper Jacobsson, Menig (x)
Mikkel Pedersen, Menig (X)
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Dagsorden:

1. Formelt (B) [16:00]

2. Nyt fra (O) [16:05]

3. Mail håndtering (ODB) [16:25]

4. Puljeansøgning (ODB) [16:45]

5. SSFU (ODB) [16:50]

6. Opdatering fra sekretariatet (ODB) [17:25]

7. Godkendelse af MedIs vedtægtsændringer (ODB) [17:35]

Pause [17:40]

8. Valgdato til UB-spidskandidatur fremadrettet (ODB) [17:50]

9. Lukket punkt - personsag (ODB) [18:20]

10. Spisning [18:40]

11. Eventuelt (ODB) [19:05]
Til næste gang (O)
Mødeevaluering
Godkendelse af referatet

O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning.
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Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [16:30]
● Valg af ordstyrer og referent

○ Ordstyrer: Kasper
○ Referent: Jakob

● Madansvarlig: Sebastian Hoff
● Godkendelse af dagsorden

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

- Formandsnummeret
- Møde med IDA og DM&MD

Signe Hammershøj Poulsen
- Kommunikationsudvalgsmøde
- UniRun
- Evaluering af UniRun
- Hedvig x Studentersamfundet (valg, fester, brætspil osv.)

Sebastian Hoff
- AAU valg
- Folketingsvalg
- Rebranding af Studenterforum siden
- Hjalp Christian med formandsnummeret

Mark Buje Hein Sørensen
- MUS med Christian
- Møde med sekretariatet

Jakob Poulsen
- Hjemmesiden genopsætning (Opdatering har slettet meget)
- UniRun
- TEAMS konti

Kasper Jacobsson
- GA
- IGLO
- BAS

Mikkel Pedersen
- Pirates - møde
- Aairport møde
- Julefrokost
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- Shuffleboard tunering

3. Mail håndtering (ODB) [16:45]
Mail: Kulturaften med IDA

OBS: Der er kulturaften d. 14. november vores største arrangement på året, Kulturaften
2022. Vi får besøg af komikerne Heino Hansen, Tobias Dybvad, Jakob Thrane og
foredragsholderen Nicklas Brendborg. Vil vi have en stand? Vil vi hjælpe med at
promovering på SoME?

Indstilling: Bestyrelsen ønsker ikke at stille op med en stand men vil gerne møde op til selve
kulturaftenen og hjælpe med promovering på SoMe ved, at lægge en story op på vores
instagram.

Indstilling godkendt.

Ansvarlig for at besvare mail: Christian & Signe lægger det op

_________________________________________________________________________
__

Mail: Eventyr til julefrokosten

OBS: Gustav Osnes Gottlieb spørg om lov til at skrive dette års juleeventyr

Indstilling: Der lægges et opslag ud i frivilliggruppen, hvor der bliver spurgt om man har
lyst til at være med inde over dette års jule-eventyr til studentersamfundets julefrokost.
Gustav kontaktes på mail og informeres om der åbnes op for at andre også kan byde ind
hvis man så lyster.

Indstilling godkendt

Ansvarlig for at besvare mail: Signe laver opslag & Sebastian svarer Gustav.

_________________________________________________________________________
__
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Mail: Midler til studiearrangement (energistudiet)

Vi skriver til jer fordi vi gerne vil søge nogle midler men vi kan se at aktivitetspuljen inde på
jeres hjemmeside er lukket men vi vil stadig lige give det et forsøg. Vi på energistudiet på
aau er i gang med at arrangere en julefrokost for alle årgangene på energi og
ingengiørvidenskab samt udvekslingstuderende.

Indstilling: Der må sendes en opfølgende mail til aktivitetspuljen da der nu er åbnet op for
puljerne igen på hjemmesiden.

Indstilling godkendt.

Ansvarlig for at besvare mail: Sebastian svarer

_________________________________________________________________________
__

Mail: Samarbejde: Studentersamfundet x Spilhylden

De kan d. 25/10, 26/10 og 2/11

Indstilling: Bestyrelsen har håndteret denne mail internt før dagens møde og den frafalder
derfor.

OBS: Der er brætspilsaften d. 02/11

Indstilling godkendt.

Ansvarlig for at besvare mail: Signe

_________________________________________________________________________
__

Mail: Samarbejde: Studentersamfundet x Swapfiets

Swapfiets vil gerne tilbyde et samarbejde med os i bestyrelsen samt lave konkurrencer til
vores medlemmer.

Indstilling: Mikkel tager kontakt og forsøger at skabe et samarbejde ud fra den diskurs som
allerede er etableret.
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Indstilling godkendt.

Ansvarlig for at besvare mail: Mikkel

_________________________________________________________________________
__

Mail: Samarbejde: Ny hjemmeside

Vi er blevet spurgt om vi vil have en ny hjemmeside i PHP- og CMS-baserede rammer som
WordPress Joomla, Laravel, CI, Magento og e-handelsløsninger osv.

Indstilling: Mailen frafalder da vi allerede er igang med at lave egen hjemmeside.

Indstilling godkendt.

Ansvarlig for at besvare mail: N/A

_________________________________________________________________________
__
Mail: Samf-fest

Samf-fest vil gerne høre om vi vil dele deres begivenhed på vores SoMe da festen er for
alle studerende på uni

Indstilling: Bestyrelsen vil gerne indgå i dialog om hvorledes der deles en story på
instagram og et opslag på studentersamfundets facebook-side.

Indstilling godkendt.

Ansvarlig for at besvare mail: Signe svarer.

_________________________________________________________________________
__
Mail: Diskrete Forening

Hvad hvis vi på baggrund af støtten justerer billetprisen sådan at den støtte I giver kun giver et
sænk i deltagergebyr for studerende, og vi for de ansatte så hæver med det tilsvarende?
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Indstilling: Bestyrelsen afviser på baggrund af medarbejderdeltagelse til begivenheden og
dermed ikke en begivenhed udelukkende for studerende, som er den målgruppe vi ønsker at
støtte.

Indstilling godkendt.

Ansvarlig for at besvare mail: Mikkel
_________________________________________________________________________
__

Mail: Lån af varevognen til hyttetur - måske ESS

Vi vil gerne hører om det er muligt at låne varevognen i perioden den 14-16 oktober.

Indstilling: Bestyrelsen afviser muligheden for at låne s’ets varevogn grundet lovgivningen
der omkranser brug af firmabiler i weekender og til privat anvendelse. Der henvises til AVIS.

Indstilling godkendt.

Ansvarlig for at besvare mail: Christian
_________________________________________________________________________
__
Mail: Samarbejde: AASI x vores forskellige fakulteter

AASI vil gerne holde sportgames med vores forskellige fakulteter på skift hvor de kan dyste
internt i mellem.

Christian(formanden) er inhabil, da han er frivillig afløsnings livredder i AASI.

Indstilling: Aasi’s mail videresendes til vores grupper og udvalg, skulle der være en
interesse der.

Indstilling godkendt.

Ansvarlig for at besvare mail: Kasper sender både ud til foreninger, grupper og udvalg.
_________________________________________________________________________
__
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Mail: Spørgsmål om brugen af cashback fra Carlsberg

Cafeudvalget har kontaktet bestyrelsen ang. Carlsberg-refusion.

Indstilling: Bestyrelsen vil gerne indgå i dialog med café-udvalget angående
carlsberg-refusionen og se om der ikke kan skabes en fornuftig samtale omkring emnet med
den økonomiske situation for øje.

Indstilling godkendt

Ansvarlig for at besvare mail: Mark
_________________________________________________________________________
__

4. Puljeansøgning (ODB) [17:00]

Mail: 5000,- til busser

IGLO søger 5000,- til bus og mad til et virksomhedsbesøg her den 19/10-2022

Sebastian, Kasper & Mark er inhabile.

Indstilling: Puljeansøgningen frafalder

Ansvarlig for at besvare mail: N/A

_________________________________________________________________________
__

5. SSFU (ODB) [17:05]

Motivator:
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Mikkel, sekretariatet, LoL

Baggrund:

Vi ønsker i år at starte processen med studiestartsfesten tidligere for at undgå de sidste ugers

stress med at få alle detaljer helt i orden – altså vil vi gerne søge hovedansvarlige primo januar

så der er fundet ultimo januar. Dette medføre også en udvælgelse af SSFU sker tidligere.

Motivation:

Som hovedansvarlig for studiestartsfesten 2022 har jeg, sekretariatet og LOL erfaret at det på

ingen måder ville skade både de kommende hovedansvarlige, men altså også selve udvalget at

påbegynde hele studiestartsfest processen før man sædvanligt har gjort. Jeg er sikker på at

dette vil gøre det mindre hektisk i slutfasen op til festen og hermed kan man fokusere på

detaljerne der gør det fedt for de studerende at deltage i selve studiestartsfesten

Forberedelse:

Nedsætte et udvalg der kan stå for hvervningen af nye hovedansvarlige. Skal gerne

igangsættes primo januar så der er en måned til at søge, afholde samtaler og udvælge

kandidater inden ultimo januar hvor vi gerne skulle have to hovedansvarlige.

Indstilling: Der sammensættes et ad-hoc udvalg til udvælgelsen af hovedansvarlige til

studiestarten. Udvalget kontakter hurtigst muligt kommunikationsudvalget omkring et

rekrutterings opslag i primo januar 2023.

Indstilling godkendt.

Medlemmerne af ad-hoc udvalget er: Signe, Mikkel, Kasper og Christian.
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6. Opdatering fra sekretariatet (ODB) [17:30]

Motivator: Mark

Baggrund: Møde med sekretariatet

Motivation:
● Orientere bestyrelsen om aktuelle sager.
● Godkendelse af MobilePay MyShop testløsning hos DE-Klubben.

Indstilling: Løsningerne der angår Mobilepay MyShop godkendes og opstartsgebyr +
transaktionsudgifterne hos DE-klubben dækkes af bestyrelsen i test-fasen.

Indstilling godkendt.

7. Godkendelse af MedIs vedtægtsændringer (ODB) [17:45]

- §3 stk. 6, ændring, dirigent, stemmetæller og refent må ikke være meldt ind på
medIS, lavet om til dirigent må ikke være meldt ind på medIS

- §5 stk. 3, ændring, formand og næstformand lavet om til forperson og
næstforperson

Indstilling angående vedtægtsændring §3 stk. 6: Godkendt
Indstilling angående vedtægtsændring §5 stk. 3: Godkendt

Pause [17:50]

8. Valgdato til UB-spidskandidatur fremadrettet (ODB)

[18:00]
Hamilton har sendt os en mail vedrørende bekrymringer omkring valgdatoen samt
mængden af promovering. Dette punkt var oppe som en mail ved sidste
bestyrelsesmøde men blev besluttet at det ved næste bestyrelsesmøde ville blive
taget op som et punkt.
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Indstilling 1: Vi vælger valgkoordinator i juni og dennes rolle får fremadrettet ansvaret for
at promovere valget til UB-spidskandidat opmod august. Der oprettes et studenterpolitisk
og organisatorisk årshjul, hvorved valget til spidskandidat indplaceres således alle
medlemmer er bekendt med valget, som vil foregå i august hvert år.

Indstilling godkendt.

Christian informerer Hamilton

9. Lukket punkt - personsag (ODB) [18:20]
1. Personsag
2. Personsag

10. Spisning [18:40]

11. Eventuelt (ODB) [19:05]
● Retningslinjer til alle vores foreninger om hvornår de skal ansøge inden og tydliggøre

vores behandlingstid.  - Jakob indsætter en ny disclaimer på hjemmesiden og hæver
svartiden på ansøgninger til 4 uger.

● Soundbox - Jakob ser på mulighederne for nemmere booking.
○ Christian William Hansen som indstiller

● Team building dage
○ Julefrokost i bestyrelsen (d. 8/12): Kasper & Mikkel
○ Middag i bestyrelsen, comedy (d. 14/11): Christian & Signe
○ Bestyrelsesdag (d. 03/12): Jakob & Hoff

● Internt miljø i bestyrelsen og arbejdsgange
● Medlemsskab og frivillighed
● Snackminister - kæmpe <3 - Mikkel kontakter Jespers torvekøkken og etablerer

kontakt angående en aftale om snacks, te, kaffe etc. 1 gang om måneden når vi har
møder på Kroghstræde.
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Til næste gang (O)

Madansvarlig: Christian

Christian William Hansen
- Møde med Signe, Jakob og Sebastian
- Møde med DM&MD og IDA

Signe Hammershøj Poulsen
- Møde med nye frivillige
- Møde i kommunikationsudvalg
- Møde med valgudvalg

Sebastian Hoff
- Møde i valgudvalg
- Debataften med lokalpolitikere ifbm folketingsvalget

Mark Buje Hein Sørensen
- Mail til bestyrelsen med opdateringer fra sekretariatet

Jakob Poulsen
- Hjemmeside opdateringer osv.

Kasper Jacobsson
- Samarbejde: AASI x vores forskellige fakulteter
- Møde med IGLO, BAS og muligvis GA

Mikkel Pedersen
- Møde pirates
- Møde musikkens hus
- Planlægge sindssyg fest med aairport
- Gennemgå gamle kontrakter

Mødeevaluering
Vær ops på om en mail reelt skal være en punkt, eller om det er stort nok til at være sit
eget punkt.
Vær bedre til at følge den opsatte tidsramme for mødet, så det ikke trækker for langt ud.
Dagsordenen kan ikke ændres 48 timer før mødet.

- Send resúme til sekretariatet
Signe sender det
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Godkendelse af referatet
Referatet er godkendt :(
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