Ansøgning til udviklingspuljen fra Basisbaren
På vegne af BasisBarens bestyrelse, ønsker jeg hermed at søge om bevilling fra udviklingspuljen til flere
forskellige tiltag, der kan føre til forbedringer i BasisBaren:
1. Nye skjorter
Vi har i øjeblikket kun skjorter i meget store størrelser, som de fleste ikke kan passe ordentligt.
Desuden er de skjorter vi har af forskellige designs – nogle med Carlsberg logo &
studentersamfundet, samt nogle hvor kun Studentersamfundets logo er at finde.
Antallet vi har i øjeblikket er også i underkanten, når vi er mange i baren, så nye skjorter kunne
være meget rart.
10 sorte skjorter m. BasisBaren og S’ets logo: 2360 kr. inkl. Fragt
2. Digital kamera
Vi kunne i Basisbaren godt tænke os at have et digital kamera til rådighed, så vi har mulighed for at
tage billeder, der kan lægges op på Facebook, så vi kan vise hvad der sker. Kameraet skal helst være
vand- & stødafvisende, så det ikke går itu, hvis det får noget øl over sig.
Elgiganten har et der er det, der koster 998 ,3. Mikrobølge ovn
Vi søger også penge til en mikrobølgeovn, hvori vi kan tilberede popcorn, der kan sælges til
kunderne. Vi mener, at det er en god mulighed for at få mersalg i baren, da duften af popcorn vil
gøre dem ”sultne”, og efterfølgende blive mere tørstige – derved håber vi på det vil bidrage til et
mersalg
Vi søger fra puljen 649,- til en Mikrobølge ovn

Ansøgning fra FakSUND til aktivitetspuljen
Kære Studentersamfundets bestyrelse,
I FakSUND prøver vi at gå nye veje for at afdække fakultetets behov og ikke kun de enkelte studier, da vores
decentrale råd efterhånden er fast etablerede og godt kørende selv. Som noget nyt i år prøver vi derfor
kræfter med et julearrangement, der skal samle fakultet i en ellers travl tid.
Indtil videre lover det godt på Facebook med knap 100 interesserede. Arrangementet bliver afholdt d. 3/12
på Basis og for at få de sidste med ligger der sågar også en PR-strategi klar.
For at gøre det lidt mere julet ønskes der en foredragsholder ved navn Benno Blæsilds til et oplæg om:

Julens Traditioner – fra hedenskab til gaveræs. Her kommer I ind i billedet. Oplægget koster
2.000kr + 500kr for transport. Vi vil derfor gerne søge om støtte på 2.500kr fra aktivitetspuljen.
Med dette arrangement prøver vi at skabe et forum hvor indvalgte såvel som helt almindelige
studerende på SUND kan mødes. Formålet er at skabe opmærksomhed omkring fakultetsrådet og
samtidigt at fylde et behov om socialt samvær, som ikke først starter langt ude på natten.

Vores budget ser pt sådan ud:

● Vi har endnu et møde tilbage, hvor vi forventer at bruge de sidste 380kr
● De resterende penge på arrangement kontoen skal bruges på papir og klippe/klister-ting
Vi har dermed kun penge tilovers på vores PR-konto, hvoraf vi planlægger at bruge 500kr til PR på
Facebook - det efterlader ca. 1.300kr i rest. Vi vil derfor i samme ombæring bede om godkendelse
til at gå over på arrangement kontoen til at købe klippe/klister-ting samt forplejning. Dvs. vi går
over på en af kontiene, men holder bundlinjen.
Estimerede budget for julearrangementet:
Beskrivelse

Beløb

Facebook PR

500,-

Forplejning (Gløgg, pebernødder mm)

500,-

Pynt, klippe/klister-ting

500,-

Ialt

1500,-

Håber I vil støtte op om det og ser frem til at høre fra jer.
På vegne af FakSUND,
Tsinat Berhane, PR-ansvarlig

Ansøgning fra SD til aktivitetspuljen
Ansøgning fra aktivitetspuljen til valgmorgenfest
Vi ønsker i Den Studenterpolitiske Direktion at så mange studerende som muligt kender til
universitetsvalget og stemmer under valget. Jo flere studerende der stemmer, jo højere er valgprocenten
og derved står de indvalgte stærkere i deres arbejde som indvalgt.
For at nå bredere ud til de studerende ønsker vi at prøve noget nyt i år, ved at afholde morgenvalgfest, en i
midtbyen og en på campus. Til morgenvalgfesterne vil der være gratis rundstykker og te/kaffe fra 7.4510.15. Samtidigt vil vi opmuntre og inspirere de studerende til at stemme Studentersamfundet til
universitetsvalget. Vi håber at vi ved at møde de studerende med gratis morgenmad, vil kunne nå bredere
ud til endnu flere studerende. Målet er at uddele morgenmad til 300 studerende pr. Morgenvalgfest.
Samtidigt vil det styrke Studentersamfundets image på lokalt niveau at møde de studerende i øjenhøjde.
Vi ønsker samlet set at ansøge om 5500 kr. til afholdelse af to morgenfester.
Budget
2x 300 rundstykker a 5 kr. = 3000 kr.
2x 300 engangsservice, engangstallerkener og engangskopper = 1000 kr.
Kaffe og te = 1000 kr.
Print og ophæng = 500 kr.
Med venlig hilsen Den Studenterpolitiske Direktion

Ansøgning fra Joachim Mæng til aktivitetspuljen
Kære bestyrelse for studentersamfundet
Mit navn er Joachim Smedegaard Mæng og jeg er 5. semester studerende på uddannelsen Sprog- og
Internationalt Virksomhedskommunikation. Min forespørgsel lyder på at jeg gerne vil søge midler fra
aktivitetspuljen, fordi jeg har en fremragende idé til et arrangement, der vil hjælpe nye som gamle
studerende på min uddannelse til at få øgede kompetencer inden for kommunikation og
præsentationsteknikker. Arrangementet er ment som en faglig ramme, men da jeg tidligere har fungeret
som tutor for studiet, har der også været en lille interesse i at folk på tværs af årgangene kunne mødes til
fælles faglige arrangementer. Udover dette har I også mulighed for at komme i kontakt med studerende fra
vores studie og få jeres budskab ud som studenterpolitisk organisation. Det er af min store overbevisning,
at folk på mit studie kan relatere til emnerne/foredragsholderen jeg har i tankerne og give dem noget at
tænke over og arbejde med indenfor vores studieområde.
Jeg har haft en specifik foredragsholder i tankerne i lang tid, nemlig den tidligere topfodbolddommer Kenn
Hansen. Kenn har en cand.mag i retorik og til daglig arbejder han med præsentationsteknikker og har
desuden arbejdet med kommunikation gennem en blog, omhandlende hans syn og meninger om
fodboldverden og hans dommergerning. Han er super interessant da han på mange områder har mange
praktiske erfaringer indenfor det felt vi læser, og udover dette vil han som person være et kæmpe
trækplaster for de studerende. Jeg mener han er relevant hele vejen op igennem vores studie, specielt fordi
at vi alle godt kan bruge præsentationsteknikker til at gøre os bedre til eksaminer, oplæg i klassen etc.. Jeg
har allerede været i kontakt med Kenn og han er rigtig interesseret, og han skal i samarbejde med mig få på
plads, hvad han præcist kan bidrage med og hvad det præcist er vi forventer at han kan give os. Vi har dog
allerede snakket om emner såsom: Præsentationsteknik, hans blog og kommunikationen med netop den,

powerpoint præsentationer, hans praktiske erfaringer med kommunikation for hans virksomhed og hans
dommergerning, retorik, og eventuelt kunne han slutte af med en anekdote fra hans karriere.
Jeg har samtidig været i kontakt med Merkur, som er en forening for SIV, der har KUN har til formål at
støtte det sociale og faglige fællesskab på studiet, så derfor ikke engagerer sig studenterpolitisk. De ville
gerne bidrage med 2000 kr. Dog er der brug for lidt større støtte, hvis arrangementet skal blive til noget
For lige at skabe overblik over, hvad der konkret skal ske har jeg lavet et skema, for at give jer et bedre
overblik.
Titel på
arrangementet

Kommunikation, præsentationsteknik og en fodbolddommer. (kan være jeg
finder på noget mere catchy)

Antal deltagere

omkring 100 deltagere da det er på tværs af semestrene

Sted

På universitetslokaler helst central så auditoriet i Create er det sted jeg helst vil
have det.

Tid

Helst inden udgangen af året og som et eftermiddagsarrangement – da folk oftest
har tid der. Foredraget vil spænde omkring 3 timer, alt efter aftale med Kenn.
Studerende på uddannelsen Sprog- og International Virksomhedskommunikation.

Målgruppen
Budgetudgifter

Ansøgning af puljen
Hvad får deltagerne
ud af dette
arrangement
Hvad får
studentersamfundet
ud af dette

Kenn Hansen honorar – 13.000,- incl moms
Transport (ud fra de priser jeg har kunnet finde)- 600,Gave til foredragsholder – 300,Forplejning (kaffe, the og kage) – 500
I alt – 14.400
13.000,Kompetencer til præsentationer, PowerPoints og formidling, bedre indblik i,
hvordan virksomheder kommunikerer, online kommunikation, et større netværk
internt på studiet.
Mulighed for at kunne fortælle om studentersamfundet samt synlighed på et
studie, hvor netop studentersamfundet ikke er ret godt repræsenteret.
Derudover skal I selvfølgelig have taletid til selve arrangementet.

Jeg har ikke aftalt noget specifikt med Kenn endnu, da jeg ville være sikker på at jeg havde midlerne til
rådighed først. Det har hele vejen igennem været mit eget initiativ at få Kenn til at komme, da hans
kompetencer og erfaringer passer perfekt til SIV. Jeg har tænkt længe over netop at få lavet et arrangement
med netop ham for mit studie, og havde i første omgang prøvet at tale med tutorkoordinatoren om vi
kunne få penge til et fagligt arrangement med ham, hvilket desværre ikke kunne lade sig gøre.
Til sidst vil jeg pointere, at jeg synes det passer perfekt at studentersamfundet kan få eksponering, da
mange (nye) på studiet ikke er klar over at I varetager netop os studerenes interesser, både politisk, men
også gennem sociale arrangementer og eventuelt også dette arrangement (hvem ved  ). Så jeg håber lidt
at I ser en mulighed for at komme ud til nogen I normalt ikke har så meget med at gøre og at det kan styrke
opbakningen til studentersamfundet fra SIV af.
Hvis I har yderlige spørgsmål omkring enten uddybelse af ting jeg har skrevet, organiseringen af
arrangementet, motivationen eller hvad I måtte have på hjertet må I hellere end gerne kontakte mig.
Jeg glæder mig til at høre fra jer
De bedste hilsner fra
Joachim Smedegaard Mæng

Ansøgning fra Liv Andersen til Udviklingspuljen
Kære Studentersamfund,
Vi vil starte noget nyt! Vi er studerende på psykologistudiet, som er gået sammen om at starte en
kursusgruppe. Der har længe eksisteret kursusgrupper både på København og Århus universitet; disse
består af en frivillig gruppe studerende med økonomisk støtte fra universitetet, hvormed de tilbyder
studierelevante kurser blandt psykologistuderende. Vi ønsker at kunne tilbyde de psykologistuderende på
AAU det tilsvarende, gerne med lignende økonomisk støtte som de øvrige Kursusgrupper modtager.
Derudover oplever vi selv en nysgerrighed og behov for mere praktisk indhold på vores studie, som særligt
opstår da vi selv har oplevet, hvor udbytterigt et kursus kan være.
Vi ønsker derfor at kunne invitere kursusudbydere ud på AAU til psykologfaglige kurser. Det er vores mål, at
der skal tilbydes kurser i mange interesseområder indenfor psykologien; for eksempel klinisk psykoterapi,
mindfulness, sexologi eller kriminologi. Vi er meget motiverede for at skabe både lærerige og sjove kurser
for vores medstuderende.
Kursusgruppen er i øjeblikket registreret som organisation under Studenterrådet, og vi er herfra blevet
bevilget 2000 kr. årligt, som støtte til vores projekt. Men som det er nu, har vi intet økonomisk overskud til
at tage højde for kursusbilletter, der ikke bliver solgt, eller lignende.
I Kursusgruppen har vi et ønske om at komme godt fra start med et kursus i efteråret, der gerne skulle
skabe stor omtale og gøre fremtidige kurser eftertragtede blandt de psykologistuderende på AAU. Vi
mener, at studievenlige priser for vores medstuderende kan være med at gøre vores kurser yderligere
eftertragtede.
I denne forbindelse vil vi anmode om en underskudsbevilling på 4000,- fra Udviklingspuljen. Vi vil med
denne indsats kunne sænke egenbetalingen på billetpriserne til 249,- og skabe langt mere studievenlige
priser på det første kursus. Som det fremgår af vedlagte budget vil vi ligeledes få råd til forplejning, T-shirts
til Kursusgruppens medlemmer, og i øvrigt kunne tage højde for, hvis ikke samtlige billetter til kurset bliver
solgt.
Vedhæftet er vores budget inklusiv de ønskede 4000,- fra Udviklingspuljen og en uddybende beskrivelse af
selve kurset, der afholdes i efteråret.

