På vegne af den Studenterpolitiske Direktion vil jeg gerne søge om 5792 kr. Fra aktivitetspuljen til
deltagelse på Folkemødet d. 16. – 19. Juni.
Folkemødet er en politisk festival hvor beslutningstagere lige fra folketingspolitikere og ministre til
byrådsmedlemmer mødes. Folkemødet består af en række gratis events og debatter hvor der
sættes fokus på et væld af spørgsmål.
Jeg har gennemgået de, på nuværende tidspunkt, 2700 events og vurderet at i hvert fald 21 af
dem er direkte relevante for os, hvad enten det er fordi det handler om de lange videregående
uddannelser eller fordi det omhandler Nordjylland på en måde der er relevant for os.
Vi vurderer at deltagelsen i Folkemødet er en ekstraordinær aktivitet og har et studenterpolitisk
formål som gør AAU til et bedre sted at studere.
I budgettet har vi lagt vægt på at minimere Studentersamfundets udgifter ved at sende os af sted
mest muligt.
Det betyder at vi tager tog, bus og færge på turen Aalborg – Rønne og retur, at vi sover i telt på
”Den politiske slagmark” som er en fodboldbane i Rønne og at vi forventer at tilmelde os den
madordning Bornholms efterskole står for i forbindelse med overnatningen.
Vi er i alt 4 medlemmer af SD som er interesserede i at deltage.
I SD forventer vi af deltagerne at de kommer til at sætte fokus på vores deltagelse gennem sociale
medier, kommer til at deltage i relevante debatter og diskutere med relevante meningsdannere.
På nuværende tidspunkt er det uklart hvorvidt vi er inviteret til at deltage i en paneldebat som
Polyteknisk Forening afholder (Studenterforeningen på DTU), men vi arbejder med at få tingene
på plads.
Derudover har jeg vendt vores mulige deltagelse med Anette Marcher som er presseansvarlig i
AAU-kommunikation om at vi muligvis kunne lave nogle ting sammen til Folkemødet som hun var
meget positiv omkring.
På vegne af den studenterpolitiske direktion
Rasmus Slot
Budget
Aalborg – Rønne Torsdag d. 16. Juni – 414 kr. Pr. person
Pladsbillet til Aalborg – Rønne Torsdag d. 16. Juni – 30 kr. Pr. person
Rønne – Aalborg Søndag d. 19. Juni – 524 kr. Pr. person
Pladsbillet til Rønne – Aalborg Søndag d. 19. Juni – 30 kr. Pr. person
Overnatning på ”Den politiske slagmark” ved Bornholms efterskole – 0 kr. Pr. person
3x3 måltider ved Bornholms Efterskole – 450 kr. Pr. person.
I alt: 1448 kr. Pr. person.
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Motivation
Unifitness er en forening, som tilbyder studerende og ansatte et unikt og billigt tilbud om fitness. Unifitness er
en nonprofit forening med over 500 medlemmer, og et af vores nøgleformål er, at vi vil sikre studerende har
mulighed for en aktiv og sund livstil. Vi vil ikke kun sikre, at de har et sted, hvor de kan træne, men også et sted,
hvor de kan udvide deres akademiske relationer.
Da Unifitness udelukkende er for universitets studerende og ansatte, så er det også et ideelt sted til dannelse af
relationer på tværs af studeretninger, hvilket både kan hjælpe studerende, der ikke kommer fra Aalborg med at
danne en større vennekreds. Men fagligt vigtigt, så er det også et sted, hvor der er mulighed for tværfaglige
perspektiver deles og samarbejde kan begynde på tværs af studieretninger. Unifitness er også et sted, hvor
ansatte og studerende har mulighed for at mødes uden titel og under casual betingelser, hvilket øger
kommunikationen og samarbejdet.
Unifitness er i den gunstige situation, at der er kommet mange nye og aktive medlemmer. Dette giver en stor
efterspørgsel på udstyr. Derfor søger Unifitness 16993.75 kr. fra Udviklingspuljen til følgende for at kunne øge
udbuddet til medlemmerne. Det vil løse en flaskehals i træningscenteret og på denne måde danne rammerne
for at øge antallet af studerende og ansatte, som kan få glæde af Unifitness. Det nye udstyr vil ligeledes, danne
rammerne om en event weekend med titlen ”HUSK BEN-DAG”. Dette event vil være en indvielses af det nye
udstyr, hvor vi viser det frem, investorer takkers og en række ben-øvelser demonstreres og de fremmødte
instrueres. Deltagelse i dette event vil være muligt for alle studerende og ansatte på Aalborg Universitet under
først til mølle princippet, hvor maksimum kapaciteten på eventen er 240 deltager fordelt på en lørdag og en
søndag i tidsrummet 12-18. Hvert hold vil vare en time og bestå af 20 deltagere plus 2 instruktører.

Budget:
Udstyr
Titan Box Half Rack
Ziva Rubber Weight Disc Set 137,5kg

Pris
10625.00 kr
6368.75 kr

I alt

16993.75 kr
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