
 

Møde i Studentersamfundets bestyrelse 
Den 25. januar, 2017 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15. 

Ordinære medlemmer: 
Marcus Birk, Formand** 
Kathrine Hyldig, Næstformand 
Rasmus Bjerre, Kasserer 
Iben Dich, Studenterpolitisk Ordfører 
Philip Sørensen, IT-ansvarlig 
Marie Albret, Cafédriftsleder 
Kristoffer Lindstrøm, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere  
Frederik Yde, Studiestartsansvarlig 
Johannes Hellmers, Frivillig- og eventansvarlig 
Niclas Jørgensen, Kommunikationsansvarlig (Afbud) 
 
 

Observatører: 
 

Dagsorden: 

1. Formelt (B) [5 min] 

2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min] 

3. Nyt... (ODB) [30 min] 
fra Formanden 
fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - “siden sidst” 
fra Administrationen 
fra Erhvervsgruppen 
fra grupper repræsenteret ved mødet 

4. Samarbejdsaftale med Aalborg Universitet (ODB) [30 min]  
Motivation: Marcus Birk 

5. Status på de enkelte målsætninger i Studentersamfundets strategi (ODB) [30 min]  
Motivation: Marcus Birk 

6. Planlægning af generalforsamling og overlevering (ODB) [30 min] 

7. Behandling af ansøgninger til Aktivitetspuljen og Udviklingspuljen (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 
○ Referent: Kathrine 

● Godkendelse af dagsorden 

2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min] 
Comedy arrangement d. 9/2-17  

- Bestyrelsen møder kl. 15.30 

Fri fadøl 

- Marcus og Yde 

 Danske Bank arrangement 

- D. 7/3-17 kl. 16.30 på CREATE 

- Der skal bookes kage, kaffe, the, vand og frugt (Johannes)  

3. Nyt... (ODB) [30 min] 

fra Formanden 
● Møde med rektoratet 
● Arbejdet på samarbejdsaftaler 
● Arrangeret overlevering 
● Deltaget ved åbning af ny læsesal 

fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - “siden sidst” 
● Kathrine 

○ Møde med Emil Lisby Kjærsgaard, som er ny hovedansvarlig for SSFU 
○ Samarbejdsaftale med AAU 
○ Deltaget ved åbning af ny læsesal 

● Rasmus 
○ Budget 

● Iben 
○ Afholdt arrangement for frivillige til valg 
○ SD møde 

● Johannes 
○ Planlægning af Comedy arrangement 

● Yde 
○ Møde med Konrad 
○ Overleveringsmappe 

● Marie 
○ Planlægning af Bootcamp 11/3-17 for caféerne i samarbejde med 

caféudvalgsformand, Daniel Kold 
○ Planlægning af overlevering 
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○ Caféudvalgsmøde 
● Kristoffer 

○ Deltaget ved åbning af ny læsesal 
○ AAULAN 
○ Aalborg Fægteklub på hjemmesiden 

● Philip  
○ Møde med Andreas angående CRM-system 
○ Arbejdet med videreudvikling af medlemskartotek 
○ ITS angående vores nye mailsystem 

fra Administrationen 
● Ikke til stede 

fra Erhvervsgruppen 
● Ikke til stede 

fra grupper repræsenteret ved mødet 
● Ikke til stede 

4. Samarbejdsaftale med Aalborg Universitet (ODB) [30 min]  
Motivation: Marcus Birk 
 
Bestyrelsen arbejder videre på samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet 

5. Status på de enkelte målsætninger i 
Studentersamfundets strategi (ODB) [30 min]  
Motivation: Marcus Birk 

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 har bestyrelsen haft fokus på at afholde non-alkoholiske 
arrangementer herunder comedy og arrangement omkring stresshåndtering.  

● Derudover har bestyrelsen i stadig højere grad forsøgt at inkludere de internationale 
studerende herunder kan nævnes et velbesøgt international juleaftensarrangement 

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

● Bestyrelsen har søgt at indgå i strategiske samarbejder med eksterne interessenter 
såsom Danske Bank for at øge tilbuddet for de studerende i forhold til events etc. 

● Yderligere samarbejde med Aalborg fægteklub og Dice’n’Drinks er indgået  
 

Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet 

Fibigerstræde 15 

DK-9220 Aalborg Ø 

www.studentersamfundet.dk 

Telefon: +45 9940 8013 

Fax: +45 9815 9494 

info@studentersamfundet.aau.dk 

 

 

Formand 

+45 2045 8016 

formand@studentersamfundet.aau.dk 

 

 



 

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.  

● Der er blevet lavet ny hjemmeside omkring valg 
● Derudover er der blevet lavet nyt PR materiale som skal oplyse den enkelte 

studerende om dennes mulighed for at opnår indflydelse i råd og nævn 
● Yderligere planlægges det at den kommende bestyrelse skal have endnu større 

fokus på valg og at brande det allerede i foråret 
 
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.  

● Der er blevet lavet ny hjemmeside omkring valg 
● Derudover er der blevet lavet nyt PR materiale som skal oplyse den enkelte 

studerende om dennes mulighed for at opnår indflydelse i råd og nævn 
● Yderligere planlægges det at den kommende bestyrelse skal have endnu større 

fokus på valg og at brande det allerede i foråret 
● Der er i år blevet lagt langt større arbejde i formidlingen af valget  
● Bestyrelsen har ydermere været i tæt dialog med Aalborg Universitet i forbindelse 

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

● Bestyrelsen arbejder lige nu for at mindske kompleksiteten af 
organisationsdiagrammet 

 
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. 

● Bestyrelsen har nedsat et frivillig-udvalg med henblik på udarbejdelse af et 
arbejdspapir til den nye bestyrelse  

6. Planlægning af generalforsamling og overlevering 
(ODB) [30 min]  
Motivation: Marcus Birk 
 
Overlevering: 
Der er booket sommerhus samt transport til og fra stedet 
Overlevering kommer til at indeholde mange faglige elementer herunder 

- Studentersamfundet som organisation 
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- Studenterpolitik 
- Økonomi mm 

 
Generalforsamling: 
Generalforsamlingen er fastsat til d. 22/3-17 kl. 13.00 
Lokation er stadig ukendt 

7. Behandling af ansøgninger til Aktivitetspuljen og 
Udviklingspuljen (ODB) [30 min] 
Motivation: Marcus Birk 
 
Ansøgning fra FixD til Aktivitetspuljen på kr. 2350 

Bestyrelsen godkender en underskudsbevilling på kr. 2000,- ex moms 
 
Ansøgning fra Katharina på vegne af Cafeudvalget til aktivitetspuljen på 200 ølbilletter 

Bestyrelsen har godkendt ansøgningen 
 
Ansøgning fra Sofie fra arkitektur og design til aktivitetspuljen på kr. 10.000 til studietur 

Bestyrelsen har afvist ansøgningen 
 

Lukket punkt 

Eventuelt 

Mødeevaluering 
Godkendelse af referat 
 
Referatet er godkendt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen har godkendt: 
 
Underskudsbevilling på kr. 2000,- ex moms til FixD fra Aktivitetspuljen 
Bevilling på 200 ølbilletter til Cafeudvalget fra Aktivitetspuljen 
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