Møde i Studentersamfundets bestyrelse
Den 
18. maj, 2016 klokken 16.30
, Barbaren, Fibigerstræde 15.
Ordinære medlemmer:
Marcus Birk, Formand**
Kathrine Hyldig, Næstformand
Rasmus Slot, Studenterpolitisk Ordfører
Rasmus Bjerre, Kasserer
Rune Arnfred, Frivillig og eventansvarlig
Kaya Berntsen, Kommunikationsansvarlig (Afbud)
Philip Sørensen, ITansvarlig
Marie Albret, Cafédriftsleder
Kristoffer Lindstrøm, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere
Frederik Yde, Studiestartsansvarlig

Observatører:
Dagsorden:
1. Formelt (B) [5 min]
2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min]
3. Nyt... (ODB) [60 min]
fra Formanden
fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer  “siden sidst”
fra Administrationen
fra Erhvervsgruppen
fra Studenterhuset
fra grupper repræsenteret ved mødet
4. Behandling af ansøgning til udviklingspuljen fra Unifitness (ODB) [10 min]
5. Behandling af ansøgning til aktivitetspuljen fra Studenterpolitisk Direktion (ODB) [10 min]
6. Efterarbejde på baggrund af den ekstraordinære generalforsamling (ODB) [15 min]
7. Planlægning af rusintroduktioner  herunder branding af Studentersamfundet (ODB) [60 min]
8. Status på de enkelte målsætninger i Studentersamfundets strategi (ODB) [30 min]
Lukket punkt
Eventuelt
Mødeevaluering
O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [forventet længde], ** = Mødeansvarlig.
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Uddybende Dagsorden
1. Formelt (B) [5 min]
● Valg af ordstyrer og referent
○ Ordstyrer: Marcus Birk
○ Referent: Kathrine Hyldig
● Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt

2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min]
●

Sommerfest

3. Nyt... (ODB) [60 min]
fra Formanden
●
●
●

Ansat en ny salgschef
Forhandlet lokalekontrakt
Afholdt Ekstraordinær Generalforsamling

fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer  “siden sidst”
Kathrine
● Afholdt Ekstraordinær Generalforsamling
● Møde med SSFU
Rasmus Bjerre
● Ansat en ny salgschef
● Møde med de kritiske revisorer
Rasmus Slot
● En ny fremdriftsreform for AAU er vedtaget
● SD har holdt møde med folk fra AAU CPH. Der bliver arbejdet på at oprette en
studenterpolitisk gruppe på Campus Sydhavnen. På et tidspunkt skal der diskuteres
fordeling af valgmidler “vundet” på sydhavnen.
● Oskar har trukket sig fra SD
Philip
● Der er valgt en leverandør til regnskabssystemet
● Møde omkring medlemssystemet
● Det forventes at webshoppen og medlemskartoteket er klar medio juni
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Yde
●
●

Møde med IDA
Kontaktet alle de nye rusinstruktører

Rune
● Kontakt til Heidis angående event
Marie
●
●
●
●
●
●

Ekstraordinær Generalforsamling
Møde med Bajers Bar
Møde med DEklubben
Koordinering af Bootcamp i Mærkbar
Revidering af Basisbarens overleveringsmappe
Projektræskit

Kristoffer
● Møde med IDA angående arrangementer, studiestart samt samarbejdsaftale

fra Administrationen
●

Ikke til stede

fra Erhvervsgruppen
●

Ikke til stede

fra Studenterhuset
●

Ikke til stede

fra grupper repræsenteret ved mødet
●

Ikke til stede

4. Behandling af ansøgning til udviklingspuljen fra
Unifitness (ODB) [10 min]
Motivation: Kathrine Hyldig, Rasmus Bjerre og Philip Sørensen
Unifitness ansøger om midler til et nyt Powerrack med dertilhørende vægte. Prisen for
dette er 17.000kr.
Bestyrelsen godkender en bevilling på 7.000kr fra udviklingspuljen. Godkendelsen er
betinget af at Unifitness får bevilliget resten af beløbet fra andre eksterne parter.
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5. Behandling af ansøgning til aktivitetspuljen fra
Studenterpolitisk Direktion (ODB) [10 min]
Motivation: Rasmus Slot
Max 4 personer fra SD ønsker at deltage i Folkemødet på Bornholm. SD ansøger derfor
om midler til rejse samt forplejning under opholdet.
Bestyrelsen er positivt stemt over aktiviteten og initiativet. Bestyrelsen afviser dog SDs
ansøgning til aktivitetspuljen, idet ansøgningen ikke overholder retningslinjerne for
aktivitetspuljen.
Bestyrelsen anser initiativet som værende opkvalificerende og opfordrer derfor til at
midlerne skal findes i SDs eget budget.

6. Efterarbejde på baggrund af den ekstraordinære
generalforsamling (ODB) [15 min]
Motivation: Marcus Birk
På baggrund af den Ekstraordinære Generalforsamling, er der noget efterarbejde som
skal foretages.

7. Planlægning af rusintroduktioner - herunder branding
af Studentersamfundet (ODB) [60 min]
Motivation: Marcus Birk
Bestyrelsen har et ønske om at lave nogle nye og spændende rusintroduktioner, eks en
video, så de studerende får et godt indtryk af Studentersamfundets arbejde,
arrangementer og generelle virke.
Der skal brainstormes og laves en plan omkring hvordan vi brander organisationen.
Bestyrelsens ideer inkluderer:
 Videoer
 “Jeg er frivillig” kampagne
 “Vidste du…” kampagne
 Anvendelse af medierne

“Følg en frivillig i Studentersamfundet til studiestart”
 Indslag i ugerne op til (evt omkring bestyrelsen og SD)
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8. Status på de enkelte målsætninger i
Studentersamfundets strategi (ODB) [30 min]
Motivation: Marcus Birk
Bestyrelsen laver en status over de målsætninger i strategien som blev vedtaget ved den
Ordinære Generalforsamling.
●

Studentersamfundet skal forbedre inklusionen af de studerende i organisationen.
Herunder med særligt fokus på de grupperinger af studerende som ikke bliver
og/eller føler sig inkluderet på nuværende tidspunkt.



På nuværende tidspunkt arbejdes der på at inkludere studerende fra Campus CPH
i det politiske arbejde i organisationen. Samtidig arbejdes der på at
organisationen for fremtiden vil være mere synlige på Campus Esbjerg.

●

Studentersamfundet skal øge udbuddet af tilbud til de studerende samt øge
opmærksomheden på disse tilbud. Herunder gennem indgåelse af aftaler med
flere eksterne samarbejdspartnere.



Der arbejdes blandt andet på et kulturklippekort, som medlemmer af
organisationen kan få gavn af.
Der er på nuværende tidspunkt særlig fokus på afholdelse af flere nonalkoholiske
arrangementer for de studerende til efteråret.



●

Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for dennes
mulighed for at blive hørt og opnå indflydelse ved AAU gennem organisationen og
dennes understøttende grupper samt AAUs råd, nævn og udvalg.



Studentersamfundet kører en forårskampagne hvor man sætter fokus på specielt
studienævn og institutråd.
Der arbejdes yderligere på at lave en video som skal øge kendskabet til
Studentersamfundets virke, samt give en indsigt i vigtigheden af at vi som
organisation er repræsenteret i diverse styrende organer.



●

Studentersamfundet skal øge den enkelte studerendes forståelse for vigtigheden
af, at de studerende er repræsenteret i AAUs råd, nævn og udvalg. Vigtigheden
både for den enkelte studerende, de studerende som en helhed,
Studentersamfundet som organisation og Studentersamfundets økonomi.



Studentersamfundet har gang i en forårskampagne som blandt andet sætter
fokus på hvem der sidder i studienævnene og hvad man kan få ændret i sit
institutråd.
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●

Studentersamfundet skal øge gennemsigtigheden af organisationen for dermed at
opnå lavere kompleksitet, større effektivitet og en klarere, samlet struktur for
organisationens foretagender.



Der arbejdes på at lave en video som skal øge gennemsigtigheden af
organisationen for de studerende.
Studentersamfundet har deltaget på tværs af diverse arrangementer, hvilket har
været med til at øge gennemsigtigheden.
Et organisationsdiagram er under udvikling



●

Studentersamfundet skal øge forståelsen for de studerendes muligheder for at
bedrive frivilligt arbejde i organisationen samt øge involveringen af og
ansvarsfølelsen ved de frivillige i selv samme.



Der arbejdes generelt for at øge kendskabet til hvad det vil sige at være frivillig i
organisationen. Blandt andet kan nævnes den førnævnte video, som netop også
har den ovenstående funktion.

Lukket punkt
Eventuelt
Bestyrelsen skal være opmærksom på indholdet i forhandlede kontrakter
Bestyrelsen skal være opmærksomme på at notere “Nicetoknow” ting ned løbende

Mødeevaluering
Godkendelse af referat
Referatet er godkendt

Bestyrelsen har godkendt:
Betinget bevilling på 7.000 kr til Unifitness fra Udviklingspuljen
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