Møde i Studentersamfundets bestyrelse
Den 12. April, 2017 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15.
Ordinære medlemmer:
Johannes Hellmers, Formand**
Simon Mæng Tjørnehøj, 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 studieforeninger
Pernille Aagaard Madsen, Kommunikationsansvarlig

Observatører:
Andreas Ravn
Lukas Bysted
Niclas Antoninosen
Dagsorden:

1. Formelt (B) [5 min]
2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min]
3. Oplæg om Erhvervsgruppen (ODB) [15 min]
Motivation: Andreas
4. S-et App (ODB) [15 min]
Motivation: Anders Høgh
3. Brugen af Google Drive (ODB) [15 min]
Motivation: Johannes og Anders
6. 407 opdatering (ODB) [30 min]
Motivation: Simon
7. Ekstraordinær GF (ODB) [30 min]
8.Valg af kontaktpersoner (ODB) [10 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
Ombytning af punkt 2 og 3

2. Oplæg om Erhvervsgruppen (ODB) [15 min]
Motivation: Andreas

Kort introduktion til Erhvervsgruppen
Står også for rushåndbog og studiemesse
Mail: andreas.olesen@studentersamfundet.aau.dk
Problemer med AAU synes prisen for at bruge distributionen er for dyr (opslagstavler)
(Opslagstavler er delt 1/3 til AAU og 2/3 til Erhvervsgruppen??) Er universitetets tavler
tomme må vi bruge dem.
Forslag:
Universitetet betaler halvdelen af omkostningerne, fakulteter kan få hængt op gratis, forsøg
et år. (prøve periode)
- Opmærksom på at vi ikke ønsker at miste samarbejdet om tavlerne
- Ikke ønske om at stoppe nuværende aftale, men overwrite den midlertidigt
- Mulighederne undersøges, bestyrelsen støtter op om at der arbejdes videre med det.
Rushåndbog
- Intern deadline 15/5
- Ingen overskud i år
- Der var problemer med oversættelse sidste år
Forslag om dybere oplæg om Erhvervsgruppen, gerne om 2 uger

3. Igangværende opgaver (ODB) [15 min]
Anders
Møde Ida, Djøf, Redbull.
Katharina
Møde med Frivilligtaskforce. O.M.S.O.R.G. tager it-løsning
Obel
Ekstern idrætsdag, Psykologirådet, ESS, dokument til fagråd.

Lisa
-

Delegationsleder, møde med Lena,

Pernille
- Insatgram til studiestart, kommunikation koordinere store events
Mads
- Valgudvalg starter snart op, Skriver rundt for at finde interassereder
Nicklas
- Tutor tilmelding åbner næste uge
Lukas
- Samf rusperioden flyttes til august, Noget der er interesse for andre steder på
universitet
- Vores kritik: Folk flytter først til aalborg midt-slut august
Johannes
- Arbejder på at få aftale om rushåndbog (med Uni)

4. S-et App (ODB) [15 min]
Motivation: Anders Høgh

Første ide: Tutorer
Mere: frivillige, medlemsfordele
Nu: Studiestart app, flat design, keep it simple. (Gerne allerede studiestart i år)
Alle støtter op om at der arbejdes videre med det (OMSORG)

3. Brugen af Google Drive (ODB) [15 min]
Motivation: Johannes og Anders

Hold orden, ikke for mange mapper.
Sørg for alle eksterne aftaler ligger som pdf på drive.
Alt skal på drive.
SD’s drive sorteres til SD overlevering (gamle SD sortere lidt inden da)
Observatører (Universitets bestyrelsen og Landsforum) Har adgang til alt undtagen ‘Fortrolig
mappen’

6. 407 opdatering (ODB) [30 min]
Motivation: Simon

Der er generelt nytænkning af lokalerne i Studenterhuset.

Studenterhuset foreslår at vi fortsat har adgang til 407, men at det kan bruges at almindelige
studerende i dagtimerne. Dette vil vi gerne undgå, så vi kan beholde det som base for de
frivillige.
Niklas Antonisen vil gerne være ansvarlig for 407
Johannes foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe der kan arbejde på at vi kan beholde
lokalet, og udover det kigge på visioner. Simon er tovholder.

7. Ekstraordinær GF (ODB) [30 min]
Motivation: Johannes

Bliver medlemsmøde i stedet.
Hvis der ikke er interesse i International ansvarlig, lægges der op til at international ansvarlig
bliver delt med Eventansvarlig (2 personer).
Dato for medlemsmøde: 11/5, klokken 17
Arbejdsdag: 29/4

8.Valg af kontaktpersoner (ODB) [10 min]
Motivation: Katharina

LOL: Johannes
O.M.S.O.R.G.: Katharina
Studiebiffen: Simon
AAULAN: Nicklas
BEST: Johannes (Forslåes at overgå til kommende Ansvarlig for internationale studerende)
Agenda og Rushåndbogen: Anders

Lukket punkt
Eventuelt
Få besøg af ‘Insider’ eller noget lignende med udarbejdelse af gratis lederprofil.
Rådet for sikker trafik + tryg, mellem 11 og 15 september, stand, kaffe og billige cykelhjelme.
Bestyrelsen bakker op om det
Johannes tager til ‘Aalborg som cykelby’ debatmøde. Der findes et politikpapir på dette
område
Instagram, alle opfordres til at lægge billeder op #studaau
Billeder kan lægges i drevmappe så kommer de på Studentersamfundets profil
DSF sommerlejr. Hygge med andre frivillige fra frivillige organisationer fra andre universiteter
og andre længere videregående uddannelser. Ikke så studenter politisk

Klistermærker til frivillige, når man møder klistermærker kan man spørge om der er nogle
der mangler, så kan vi tjekke dem på kontoret og tage med til dem. Arbejdes på en løsning.
Hjemmeside. Kontakt presse, vil gerne ændres til ordfører. Der arbejdes generelt på
forbedring af hjemmesiden.
Kun korte og vigtige ting til ‘Igangværende opgaver’ gerne nyhedsmails i stedet
Hvis der er et fagråd på et studie har fagrådet ret til at lave en prioriteret liste til valget, der
mangler at blive lavet en procedure for dette. Det kommer på et senere møde. Mangle skal
involveres i beslutnings processen

Mødeevaluering
Godkendelse af referat
Godkendt

