Kære bestyrelse
FakSUND er en studenterpolitisk gruppe under S’et, som
hvert semester afholder et studentersocialt arrangement for hele det
sundhedsvidenskabelige fakultet. Både med formålet at styrke fællesskabet på fakultetet og
skabe øget opmærksomhed om FakSUND og studentersamfundet.
Dette semester afholdes Jule-Hygge-Nygge, et arrangement som bygger på god
gammeldags julehygge, der vil være juleeventyr, musik bingo i bedste julestil, og selvfølgelig
juleklip! Det er en dag som ligger op til hygge med venner og bekendte, og selvfølgelig at
møde en masse nye mennesker fra hele SUND-fakultetet. Til sidst på dagen vil vi byde på
en omgang risengrød til de som er blevet.
Vi sender hermed en to-delt ansøgning til aktivitetspuljen. Først og fremmest er arrangement
åbent for hele fakultetet, og tiltænkt som chance for at mødes til et arrangement i juletiden
hvor alkohol ikke er centralt. Grundet arrangementets type og målgruppe er der potentielt
mulighed for et enormt deltagerantal. Vi har lige afholdt et faktuelt arrangement, i
samarbejde med universitetet, hvor vi samlede omkring 180 mennesker, vores umiddelbare
gæt på et præcist deltagerantal ligger dog umiddelbart noget lavere, omkring 70 mennesker.
Fra fakSUND’s egen arrangement konto tager vi allerede 2802,- hvilket ikke er nok til at
dække det forventede deltagerantal. Det kan desuden hænde at vi får et endnu større
deltagerantal, derforl vil vi gerne søge aktivitetspuljen om en underskuds bevilling, på
2000 kr, som vi kun tager af hvis det overstiger eget budget (de 2802 ,-), altså som et øget
sikkerhedsnet, så vi ikke kommer til at stå med en lang næse når regnskabet skal føres.
Budgettet til arrangementet er vedlagt og er beregnet med 70 deltagere.
Del 2 af vores ansøgning: Vi kører i år med julemusikbingo og i den forbindelse, deles der
gaver ud til vinderne. Vi vil derfor gerne høre om Studentersamfundet kunne være
interesseret i at sponsorere en nice præmie? Præmiens udforming og beløb er op til jer.
Mange hilsner
Per Lund Petersen
5. Sem. Medicin
Økonomi ansvarlig FakSUND
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Kære Bestyrelse
Dette er en ansøgning om at få støttet forplejningen til en stiftende generalforsamling for ST-rådet.
Vi er på sundhedsteknologi blevet inspireret af de forskellige foreninger på sundfakultetet, og vi har
derfor besluttet at organisere os i en forening for sundhedsteknologer, ved navn ST-rådet. Formålet er
at repræsentere Sundhedsteknologistuderende over for universitetet, og styrke vores studiemiljø ved
at skabe et fællesskab imellem semestrene.
Vi er derfor nogle stykker, som planlægger at afholde en stiftende generalforsamling d. 15 november
på strandvejen 12-14 lokale A314, hvor alle sundhedsteknologistuderende er inviteret.
Deltagerantallet forventes at være imellem 10-20 deltagere, og vi ønsker at kunne tilbyde aftensmad i
form af sodavand og enten pizza eller sandwiches (hvad end der økonomisk bedst giver mening).
Vi forventer at dette kan komme til at koste op til 1000 kr og vi ansøger derfor om støtte til forplejning
på op til 1000 kr.
Vi mener at formålet følger aktivitetspuljens retningslinjer, da vi anser vores stiftende
generalforsamling, som en ekstraordinær aktivitet, der gør AAU til et bedre sted at studere.
Argumentationen for dette er at såfremt den bliver succesfuld, vil give de studerende på vores studie
en lokal forening som arbejder på at styrke vores studiemiljø fagligt og socialt. Dette har ikke tidligere
eksisteret. Ydermere er det en studenterpolitisk aktivitet, hvilket der ifølge retningslinjerne prioriteres
højere end studentersociale og studenterfaglige aktiviteter.
Såfremt ansøgningen godkendes, vil vi i vores reklame for begivenheden skrive at
Studentersamfundet sponsorerer forplejningen.
Venlig hilsen
Det kommende ST-råd

Ansøgning til midler til afholdelse af fælles Julekoncertcafé
Ansøgere: Maia Lundquist Holm, SNNF Studienævnet for Musik
Emil G. P. Eriksen, SNNF Studienævnet for Musikterapi
Kristian W. Jensen, SNNF Studienævnet for Psykologi

Arrangementet

Arrangementet er en fælles julekoncertcafé for studierne: Musikterapi, Almen Musik,
Populærmusik og lydproduktion samt Psykologi. Det bliver afholdt i Intimsalen i Musikkens
Hus fredag d. 1. december. Arrangementet henvender sig primært til studerende, men
interesserede, der er tilknyttet de respektive studier er også velkomne.
Der vil blive afholdt koncert af de studerende hvorefter, der vil være en fælles jam-sesion.
Målet med arrangementet

Det overordnede mål er, at skabe et bedre socialt miljø for studerende på de tre
uddannelser, der alle er en del af Humanistisk Fakultet, der i den seneste tid har forsøgt at
forbedre det psykosociale miljø på baggrund af ringe evalueringssvar.
Da arrangementet bliver afholdt i Musikkens Hus, der er centralt beliggende, samt på et
tidspunkt hvor studerende typisk starter deres weekend, forventes det, at rigtig mange af de
studerende dukker op til koncertcafén. Vores realistiske estimat er 150 personer, men vi håber
selvfølgelig på flere!
Budget og ansøgte beløb

Eksl. Moms

Inkl. Moms

Rengøring

2000,00

2500,00

Brandvagt

2000,00

2500,00

Barpersonale

2000,00

2500,00

Ansatte i MH som praktiske

1000,00

1250,00

hjælpere

Snacks, pynt, uforudsete

1000,00

1250,00

8000,00

10.000

udgifter m.m.
Total

Posten ”Snacks, pynt, uforudsete udgifter m.m.” dækker over, at vi gerne vil byde de
studerende på snacks i form af pebernødder og andre julekager. Pengene vil desuden blive brugt
på julepynt. Vi vil desuden gerne være garderet i tilfælde af, at noget bliver ødelagt i løbet af
arrangementet.
Vi vil gerne ansøge om et beløb på 5000 kroner, der skal dække halvdelen af udgifterne,
den anden halvdel søges hos MPACT-skolen.

Ansøgning til udviklingspuljen fra
Lyd&Lys.
Vi vil fra lyd og lys gruppen, gerne ansøge aktivitetspuljen om penge til køb af 6 nye lamper.
Konkret drejer det sig om modellen Martin Rush MH6 Wash. Der kan ses et lille expo klip af
dem i action her : https://www.youtube.com/watch?v=B2aqplqEHqU.
Lampetypen er en vi har lejet ind før i tiden, og længe har kunne tænke os, og nu er der en af
dem vi normalt lejer ind fra, der har sat dem til salg.
De spørger efter samlede  35.500 kroner for 6 lamper inclusive flight case.
Da vi ikke selv har noget investeringsbudget, har vi valgt at søge udviklingspuljen, fordi tilbuddet
er for godt til at vi vil vente.
Vi har ikke søgt andre steder, da tiden er knap.
Vi håber meget i vil hjælpe os med at foretage dette indkøb, da det vil hjælpe gruppen med at
finde pengene til dette køb, så vi kan blive ved med at have godt og tidssvarende udstyr!
Mvh Lyd og Lys.
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