
Møde i Studentersamfundets Bestyrelse

D. 29-09-2022, kl 16:30-19:00, Prinsensgade 44, 3.th, 9000 Aalborg

Ordinære medlemmer:

Christian William Hansen, Organisatorisk Formand (x)
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk Næstforperson (x)
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører (Kommer først 17:15) (x)
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer (x)
Jakob Poulsen, Menig (x)
Frederik Bendix, Menig
Kasper Jacobsson, Menig (x)
Mikkel Pedersen, Menig (x)

Deltagere markeret med (X)

1. Formelt (B) [16:30]

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

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:15]

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: Christian William Hansen
○ Referent: Kasper Jacobsson

● Madansvarlig: Signe
● Godkendelse af dagsorden

○ Den er godkendt

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

Christian William Hansen
- Hej og velkommen til

Signe Hammershøj Poulsen
- Status i sekretariatet
- Ekstraordinær generalforsamling
- Kommunikationsudvalgsmøde
- UniRun
- Forretningsorden
- Invitation: Møde om ny hjemmeside søndag d. 9. oktober

Sebastian Hoff
- AAU Valg
- Rektoratsmøde

Mark Buje Hein Sørensen
- Status i sekretariatet
- Ny chef for EG (uge 40-45; 15/11)
- Budgetforhandlinger (uge 45)
- EGF

Jakob Poulsen
- Unirun
- Søgaards Bryghus (ssfu evaluering)
- EGF



Frederik Bendix
-

Kasper Jacobsson
-

Mikkel Pedersen
- Tre kontrakter → sekretariatet

- AaB
- Event Aalborg
- StreetFooden

- SSFU eval.

3. Mail håndtering (ODB) [16:55]

Mail: Mobilepay i DE-klubben

På sidste møde håndterede vi Thomas’ mail omkring mobilepay i DE-klubben og blev enige
om, at den skulle forbi sekretariatet og Mark. Vi skal have en status herpå og svaret
DE-klubben med den endelige konklusion.

OBS: Orienter jer gerne i referatet fra sidste møde d. 15/9

Indstilling: Der er møde mellem sekretariatet og DE-klubben 5. Oktober.
Ansvarlig for at besvare mail: Mark

_________________________________________________________________________
__

Mail: SUND-MESSE d. 10. Oktober

Vi afholder SUND-messe d. 10/10, kl. 12:30-16:00.
Det er en mulighed for de nye SUND-studerende til at blive introduceret til de mange
foreninger og tilbud, der kun er aktuelle for dem.
Jeg vil høre om S'et vil have en stand dertil, hvis I selvfølgelig kan finde frivillige til det?

Indstilling: Vi takker ja til standen. Det er uvist om bestyrelsen har tid, dog vil vi kontakte
mulige frivillige.
Ansvarlig for at besvare mail: Signe



_________________________________________________________________________
__

Mail: Resterende drikkevarer

Der er en palle med sodavand på gangen ved sekretærerne, ssfu er ved at være opløst for i
år og bestyrelsen plejer at overtage hvad der er af rester efter festen, derfor vil jeg høre om
i har et sted den kan opbevares, da ssfu som sagt ikke har lokaler eller lagerplads -
derudover står der noget spiritus i serverrummet som har samme problem, da jeg har taget
meget af det fra folk på vej hjem fra frivillig festen vil jeg være meget ked af at det deles ud
til fri afhentning - det kan eventuelt anvendes til julefrokosten.

Indstilling: Størstedelen af sodavanden køres til 407 og alkoholen anvendes til senere
frivillig fest. Marie (407 ansvarlig) skal informere om de kommende drikkevarer.
Ansvarlig for at besvare mail: Signe
_________________________________________________________________________
__

Mail: Samarbejde med Spilhylden

Fra uge 43 og frem er vi klar næsten hver dag - især hverdage. Så det er nok bare et
spørgsmål om at vælge en lille håndfuld datoer, og så tjekker vi hvilken der passer flest af
vores frivillige 💪

30-50 deltagende lyder lækkert!

Indstilling: Bestyrelsen melder følgende datoer tilbage: 25-26/9 og 1-2/10
Ansvarlig for at besvare mail: Signe

_________________________________________________________________________
__

Mail: Studenteroprør

Kære Studenter
Dette er en invitation til et nyt studenteroprør for at få stoppet 5 alvorlige skandaler.



I den indsendte kronik inviterer jeg til et nyt studenteroprør, der kan stoppe de alvorlige
store skandaler, der ellers vil få alvorlige konsekvenser for fremtiden, og som bygger på
forskellig grad af manglende talkyndighed.
Så hvis I vil skaffe 150-200 stiller jeg gerne op som talkyndig løsgænger med et gult kort,
der bruges, hver gang manglende talkyndighed truer med at skabe nye skandaler. Materiale
og hjemmeside er allerede lavet, se www.talkyndig.dk.
Opstillingslisten skal ændres, så der angives den storkreds, hvor stillerne kommer fra.
Jeg håber, at I vil kunne finde 150-200 stillere på den ene eller anden måde, så et nyt
studenteroprør kan stoppe de fem skandaler.
Hvis ikke, siger jeg bare: ’No hard feelings’, det er bare et tilbud, man naturligvis kan sige
nej tak til. Men det er jo jeres fremtid, ikke min.

Indstilling: Mailen sendes videre til Studenterforum
Ansvarlig for at besvare mail: Sebastian

_________________________________________________________________________
__

Mail: Overvejelser angående dato for valg af spidskandidat til universitetsbestyrelsen

Vi har modtaget en mail, hvori det problematiseres at afholde et så vigtigt valg i august,
bl.a. Fordi mange studerende er væk fra Aalborg, og at de nye studerende som starter i
september ikke kan deltage, hvis de har interesse for det. I mailen tydeliggøres det, at
vedkommende mener der er tale om at det underminerer de demokratiske principper.
Forslaget er tidligst at afholde den ekstraordinære generalforsamling, hvor spidskandidaten
til universitetsbestyrelsen findes, midt i september, så de studerende både har tid og
mulighed for at høre, at valget overhovedet foregår.
Uafhængigt af dato, så synes vedkommende at Studentersamfundets bestyrelse kunne gøre
langt mere for at finde kandidater og deltagere til valget end de historisk set har gjort.
Invitation via mail og en Facebook begivenhed som man plejer er absolut minimum.
Personligt ville vedkommende opfordre til at invitere vores underforeninger til
generalforsamlingen, og evt. sende en fællesmail ud til alle studerende som invitation.
Præcist hvordan i vælger at promovere bedre for det skal jeg ikke blande mig i. Dette var
blot nogle forslag.

Indstilling: Mailen indgår som punkt på næstkommende bestyrelsesmøde.
Ansvarlig for at besvare mail: Signe videresender den til Christian.



_________________________________________________________________________
__

Mail: Selvhjælp Randers

Jeg er blevet henvist til jer fra studievejledningen på psykologistudiet til jer, da det kunne
være, I kan hjælpe os. Vi, Selvhjælp Randers, er en selvstændig forening, der hjælper
sårbare mennesker. Vores arbejde er båret af frivillige kræfter og vi er altid på udkig efter
nye dygtige frivillige. I den forbindelse er vi ved at undersøge, hvordan vi kan blive mere
synlige blandt studerende, med kompetencer indenfor vores område.

Mit spørgsmål til dig/jer er, om vi igennem jer, kan få muligt for at nå ud til jeres studerende
ift. de muligheder vi har hos os? Er der en digital platform, vi kan få lov at dele nogle opslag
på? Er der måske en messe el.lign. hvor vi kan komme og lave en stand? Eller er der andre
muligheder?

Indstilling: Bestyrelsen videreender dem til EG (erhvervsgruppen)
Ansvarlig for at besvare mail: Mikkel

_________________________________________________________________________
__

Mail: INVITATION TIL POLITIKKONFERENCEN EFTERÅR 2022

OBS: Hvis I gerne vil meldes til, er deadline d. 12. oktober.
Hvem står for tilmeldingslisten, og hvem vil gerne med?

Indstilling: Studenterforum håndtere det.
Ansvarlig for at besvare mail: Sebastian

_________________________________________________________________________
__

Mail: Muligt samarbejde om oplæg? Deadline torsdag

Kære bestyrelse,
Som et led i min praktik ved PIES (AAU Studenterentreprenørskab), er vi nu gået ind i
pretotype-fasen, og da mit slutprodukt er online kurser til bl.a. frivillige studenterforeninger,
vil jeg høre jer om et muligt samarbejde.



MIN PRETOTYPE er en times oplæg, hvor jeg giver grundlæggende forståelse for algoritmer
og rækkevidde online, samt mobiliserings-, frivilligforståelse og målgruppeorientering.
Arrangementet finder sted mandag d. 10. oktober kl. 13. (samme dag hvor opstilling til
valget bliver muligt) på SIH (AAU Innovate, Thomas Manns Vej 25). Tilmeldingen giver
mulighed for at melde sig til den fysiske oplæg, men der bliver også mulighed for at tilmelde
sig online. Denne online mulighed har dog et deltagergebyr på 50,- per person, for at det
kan lade sig gøre, hvor det fysiske oplæg er gratis. Jeg ved ikke om I har udfordringer med
samarbejdet grundet deltagergebyret online, men det kan vi lige snakke om, hvis det er.
HVIS I ØNSKER, kan dette tilbud derfor være noget, I tilbyder til foreningerne i samarbejde
med mig, i stedet for, at det bare er noget, jeg skriver rundt til folk og tilbyder.
MAILEN TIL FORENINGERNE sendes ud på fredag, så jeg skal have svar fra jer senest
torsdag, hvis arrangementet skal være et samarbejde frem for et selvstændigt projekt i min
praktik.

Indstilling: Bestyrelsen kan ikke indgå samarbejde med så kort en tidsfrist.
Ansvarlig for at besvare mail: Signe videresender mailen til Christian.

_________________________________________________________________________
__

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:30]

Mail: 3000 kr. til Gruppe af interaktionsdesignere (sport og fritid)

Pengene søges til at dække 10 bowlingbaner til 48 studerende.
Pengene søges da vi gerne vil forbedre sammenholdet på tværs af semestrene da
interaktionsdesign er et lille studie, og dette vil derfor forbedre studiemiljøet, vil at give de
studerende et bedre sammenhold og forbindelse til studiet, da de studerende nu bedre vil kunne
snakke på tværs af semestrene, da vi kommer til at invitere til denne minglen. På aftenen vil vi
blande de forskellige semestre på banerne så de ikke kun kommer til at sidde med nogen fra
deres eget semester, men kan på den måde snakke på tværs og forhåbentlig dele ud af deres
forskellig viden de har fået ved at læse på studiet.

Indstilling: Bestyrelsen henviser til deres eget institut først
Ansvarlig for at besvare mail: Jakob



_________________________________________________________________________
__

Mail: 8000 kr. til en dag i Street Mekka for ESS (sport og fritid)

Der søges 8000 kr. i alt til 100 personer. Der søges 40 kr. pr. person til adgang, og 40 kr. pr.
person for mad.
Eventet vil være en dag/eftermiddag i Game centeret, hvor der vil blive fri mulighed for at udvide
netværket på tværs af årgange og studier. Vi forventer at kunne have en sjov dag, med sved på
panden samt socialisering på ES. Derudover vil vi opstille banner med ESS og dermed skabe
større kendskab til vores studieforening. Datoen er endnu ikke fastlagt, da vi ønsker at få et
overblik over hvor mange penge vi har med at gøre.

Indstilling: Bestyrelsen henviser til at der søges ved Street Food, da vi har et upcoming
samarbejde med dem og der kan laves en rigtig hyggelig dag derude hvor netværker kan
udvides. Vi vil gerne hjælpe med at facilitere kontakten. Derudover henviser vi til at søge
midlerne hos eget institut, da vi ikke har mulighed for at bevilge dem det ønskede beløb.
Ansvarlig for at besvare mail: Mikkel

_________________________________________________________________________
__

Mail: 4500 til Lyd&Lys og forplejning til julefrokost i Den Diskrete Forening (aktivitetspuljen)

Der søges om 2500 til booking af lyd&lys og 2000 til forplejning af frivillige. Der kommer 120
deltagere.
Vores årlige julefrokost er en rigtig god måde at samle institut for matematiske fag på tværs af
vores tre uddannelser, og især med lukningen af Basis har vi ekstra meget fokus på hvordan vi
bedst muligt for indlemmet 1. semestersstuderende ved os i vores fællesskab. Herunder ville
det altså hjælpe os rigtig meget i vores budgettering, da vi så kan sænke egenbetalingen ved
tilmelding, og dermed gøre arrangementet mere attraktivt for især de nye studerende.

Indstilling: Bestyrelsen afviser på baggrund af mulige ansattes involvering, men henviser til
eget institut for støtte, før de kan kontakte os igen med mere konkrete oplysninger.
Ansvarlig for at besvare mail: Mikkel

_________________________________________________________________________
__



5. Mailfunktion i medlemskartotek (OD) [17:50]

Mail: Brug af mailfunktion i medlemskartotek

Jeg vil bede jer om ikke at sende mails ud gennem medlemskartoteket i den kommende tid.
Vi oplever at alle mails ender i spam og og det går ud over velkomstmails til nye
medlemmer. Sekretariatet vælter i mails fra nye medlemmer der ikke kan finde deres
velkomstmails.
Der er flere grunde til at vores mails ender i spam og for at rette op på det vil der her i
efteråret komme en guideline til hvilke mails og hvor ofte man må sende mails ud via
medlemskartoteket. Det er uvist hvornår vores mails ikke ender i spam mere, da det
basically er op til modtageren (gmail, outlook, osv) om hvornår vi er ikke er "spam" agtige
mere.
Hvis I har noget der bare skal sendes ud via mail, så kontakt @EDB-Drift først :)

6. Aftensmad [18:00]

7. Lukket punkt - personsag (ODB) [18:40]

8. Godkendelse af referat fra ekstraordinær
generalforsamling (ODB) [19:00]

Forberedelse: Læs referatet igennem og skriv ned hvis I har rettelser
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1d3UzSS00Y2yQXtHgrGJ96eSYncmAhgrN

Indstilling: referatet godkendes
Godkendt

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1d3UzSS00Y2yQXtHgrGJ96eSYncmAhgrN


Eventuelt [19:15]
- Vedtægtsændringer skal opdateres efter forrige GF.

- Jakob
- Aktivitetspuljen - IGLO ansøgning

- Pga. inhabilitet er Mark, Kasper og Sebastian trådt ud af lokalet.
- Vi beviliger IGLO 2500 kr. til frivilligforplejning til deres pubcrawl-arrangement

(aktivitetspuljen)
- Julefrokost <3

- Bestyrelsen nedsætter et udvalg.
- Mulig dato: 12-11

- Shuffelboard tunering
- Bestyrelsen vil gerne være med facilitator til begivenheden.

Til næste gang (O)

Madansvarlig:

Christian William Hansen
-

Signe Hammershøj Poulsen
- UniRun
- Møder med nye frivillige
- Møde ang. Ny hjemmeside søndag d. 9. oktober
- Kommunikationsudvalgsmøde d. 10. oktober

Sebastian Hoff
-

Mark Buje Hein Sørensen
-

Jakob Poulsen
-

Frederik Bendix
-

Kasper Jacobsson
- Kontakt til foreninger (uformelle møder) IGLO, BASK



- Gymnasie foreningen
Mikkel Pedersen

- Shuffleboard tunering
- Samarbejde med:

- Bagel cafe
- Padel
- Royal

- Studenterhuset

Mødeevaluering
- Send resúme til sekretariatet

Godkendelse af referatet
Godkendt


