Møde i Studentersamfundets bestyrelse
Den 29. marts, 2017 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15.
Ordinære medlemmer:
Johannes Hellmers, Formand**
Simon Mæng, Næstformand
Lisa Kramme, Kasserer
Katharina Granberg, Organisationsansvarlig
Nicklas Jørgensen, IT-ansvarlig, Studiestartsansvarlig
Mads Thrysøe, Valgansvarlig
Anders Høgh, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere
Christian Obel Pinstrup, Ansvarlig for Lokale studieforeninge
Pernille Aagaard Madsen, Kommunikationsansvarlig

Observatører:
Dagsorden:

1. Formelt (B) [5 min]
2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min]
3. Frivillig taskforce (ODB) [15 min]
Motivation:Katharina
4. Arbejdsdag om GF (ODB) [15 min]
Motivation: Johannes
3. Unifitness og Unirun (ODB) [15 min]
Motivation: Johannes
6. Redbull (ODB) [15 min]
Motivation: Johannes
7. Behandling af ansøgninger til Aktivitetspuljen og Udviklingspuljen (ODB) [30 min]
Lukket punkt
Eventuelt
Mødeevaluering
O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [forventet længde], ** = Mødeansvarlig.

Uddybende Dagsorden
1. Formelt (B) [5 min]
●

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Johannes
Referent: Katharina

Godkendelse af dagsorden - godkendt

2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min]
Vedtægtsændringer
Magistrene og djøf
Danske bank arrangement
Studenterpolitisk bootcamp 4/4 (gammel SD)
Studiestart
5/4 fernisering af søjler (punkt senere)

3. Frivillig taskforce (ODB) [15 min]
Motivation:Katharina

Arbejdspapir gennemgået, og status på de forskellige løsningsforslag
(Anders kender måske noget interessant it-system?)
Husk PR på engelsk

4. Arbejdsdag om GF (ODB) [15 min]
Motivation: Johannes

Arbejde med bla vedtægter. Skal være inden den 12/4.
Aftales over doodle
Nicklas finder ud af noget med billeder til hjemmeside
Også billeder af observatører (UB og LF)

5. Unifitness og Unirun (ODB) [15 min]
Motivation: Johannes

3 poster i unifitness bestyrelsen:
Johannes
Lisa
Simon
1 kontaktperson til unirun:
Nicklas

6. Redbull (ODB) [15 min]
Motivation: Johannes

Studiestart

Gamle bestyrelse havde dårlig oplevelse sidste år. Der har gentagne gange været
problemer med samarbejde med Red Bull.
Universitetet er heller ikke glade for Red Bull.
Hellere satse på Carlsberg
Ingen samarbejde med Red Bull igennem bestyrelsen.
Barer og andre grupper har fortsat mulighed for at lave aftaler. Fx Boatrace

7. Behandling af ansøgninger til Aktivitetspuljen og
Udviklingspuljen (ODB) [30 min]
Motivation: Marcus Birk

Studietur til Japan:
Aktivitetspulje
41.000
Design og Arkitektur
Ligger uden for puljens formål da det ligger under studieordningen
For stort beløb
- Ansøgningen er afvist
Påskefrokost:
Aktivitetspulje
Medialogi
206 mennesker (75% af studiet)
Kuvert pris 110 korner pr mand
20.781
Dårligt lagt budget, hænger ikke rigtigt sammen
Mange penge pr mand
- Ansøgningen er afvist

Lukket punkt
Eventuelt
Idrætsråd
Ekstern idrætsdag 12/4-14/4 flere idrætsstudier der mødes
Er det Idrætsrådet og derved Studentersamfundet, eller bare enkelte studerende?
Det ses som værende under Studentersamfundet
Der opfordres til at støtte Idrætsrådet
Hjælp fra sekretariatet (økonomi, aftaler)
PR - Skal være nu hvis det er!
FakSund hjælper
Der holdes møde med idrætsrådet hurtigst muligt!
Anders - Samarbejdsaftale

Lisa - økonomi?
Pernille - PR
Obel - Ansvarlig for lokale studieforeninger
Simon - jaaa (en del af faksund??)
Fremtidige møder
Hvor? 407, barbaren,
Ikke møde næste onsdag, men ugen efter
Satser på det fra maj bliver de lige uger
Fra observatører:
Hvor ofte skal de komme?
Kommer som udgangspunkt en gang i måneden
Samlet møde bestyrelse og sekretærene
Næste bestyrelsesmøde starter vi måske en time tidligere.
Medlemsmøde
Johannes skal læse vedtægter først, er igangværende
Vil gerne lukke GF først
Opgaver:
Puljer Formula- igang
Tydeligt ‘how-to’ gruppe A4 ark
How-to PR (evt PR bootcamp?)
Søjle fernisering
Opfordres til at møde på 4/4 klokken 14 (Øl og snacks)
General holdning: Ingen PR på arrangementer vi ikke er medarrangør på
Kunne overvejes som politisk ting for at få goodwill om studenterhuset
Vi deler ikke noget for AAU
Vinkles med at vi holder tale, og vi har et kunstudvalg der har været med
Og gratis øl og snacks

Kalendere
Ingen ‘private’ arrangementer i bestyrelses kalender
‘Privat’ bestyrelsesarbejde i en anden kalender
Event kalender ???
Ide at en i kommunikation kunne stå for at samle en kalender
Så store arrangementer bliver skrevet til kommunikations mail (eller en ny mail)
Fri fad
Johannes, Simon, Nicklas

Mødeevaluering
Godkendelse af referat

