Møde i Studentersamfundets bestyrelse
Den 17. Maj, 2017 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15.
Ordinære medlemmer:
Johannes Hellmers, Formand**
Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand
Lisa Kramme, Kasserer (afbud)
Katharina Granberg, Organisationsansvarlig
Niclas Jørgensen, IT-ansvarlig, Studiestartsansvarlig
Mads Thrysøe, Valgansvarlig
Anders Høgh, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere (Ankommet senere)
Christian Obel Pinstrup, Ansvarlig for Lokale studieforeninger
Pernille Aagaard Madsen, Kommunikationsansvarlig
Laura Skyum Rasmussen, Eventansvarlig
Michael Falk Vedel, Ansvarlig for internationale studerende
Fødte Observatører:
Tsinat Berhane (afbud)
Lukas Leer Bysted (afbud)
Observatører:

Dagsorden:

1. Formelt (B) [5 min]
2. Nyt fra… (O) [30 min]
3. Igangværende opgaver (OD) [30 min]
4. Puljeansøgninger (ODB) [30 min]
5. Studiestartskampagne (ODB) [15 min]
Motivation: Johannes Hellmers.
6. Vedtægtsændringer for grupper (ODB) [15 min]
Motivation: Katharina Granberg.
7. Valg? (ODB) [15 min]
8. Pause incl. MAD [30 min]
9. Tanken bag tale arrangement (ODB) [25 min]
10. Event Gruppen F.E.S.T. (OD) [30]
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
○ Punkt 6 og 7 er byttet rundt
○ Godkendt

2. Nyt fra… (O) [30 min]
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Formanden
○ Aftale med Magistrene bliver snart lukket
Ordføreren
○ Planlægge tur til CBS’årsfest
○ Undersøge eksterne og interne steder hvor Studentersamfundet er
repræsenteret
○ Skal holde møde med Michael Sandersen om Kantinen d. 24/5
Organisations Ansvarlig
○ Medlemsmøde
Kasserer
Studiestartsansvarlig
Kommunikationsansvarlig
Valgansvarlig
Ansvarlig for Lokale studieforeninger
○ ESS generalforsamling
○ Ekstern idrætsdag
○ Studenterrådet ved psykologi har lavet ny bestyrelse
○ Medicinerrådet vil kontakte lignende råd andre steder i landet
Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere
Eventansvarlig
Ansvarlig for Internationale Studerende
UB
Grupperne
○ Nemmere redigering af kasseapparater.
Agenda
○ Kan bestyrelse få adgang til den fortløbene rushåndbog?

3. Igangværende opgaver (OD) [30 min]
Simon:
Studenterhuset og 407. Der kommer snart indkaldelse til brugergruppemøde
Sommerfest:
Møde 25/5, hele bestyrelsen er inviteret
Kommunikation:
Skal have møde med EDB-drift, OMSORG inviteres

OMSORG:
Der er kommet opdatering på deres arbejde om håndtering af frivillige. Dette kommer
på som punkt til næste møde

4. Puljeansøgninger (ODB) [30 min]
Ansøgning om støtte til bachelorfest for årgang 2014 medIS- og medicinstuderende
Arrangement ikke på campus
6740 kr aktivitetspuljen
Simon er inhabil
Vi vil gerne støtte arrangementet med 1500kr til pynt og diverse
Vi anbefaler de søger andre steder bla. Universitet eller medfonden
(Katharina skriver)

Ansøgning til KMB Sommerfest
1050 kr aktivitetspuljen
Godkendt som underskudsbevilling
(Niclas skriver)

5. Studiestartskampagne (ODB) [15 min]
Motivation: Johannes Hellmers.

Hvad skal vi gøre i forbindelse med studiestartskampagne.
Omdøbes efterårskampagne
Ønskes at nedsætte udvalg, forslag om UB repræsentanter som ledere.
Kampagne om at være frivillig, der forgrener sig ud politisk og central-organisatorisk

6. Valg? (ODB) [15 min]
Mads fortæller om hvad der er af tanker om valg på baggrund af møde med Tsinat og
Simon.
Møde i August for tidligere opstillede
Plakatkampagne, “Jeg stiller op” “Universitets bestyrelse”
Basseralle 3/10
Artikler i Agenda
Studiemiljø rådet på AAU arbejder på mere central oplysning om valg

7. Vedtægtsændringer for grupper (ODB) [15 min]
Motivation: Katharina Granberg.

Vi skal have godkendt vedtægtsændringer for ESS, Bajers Bar og Cafeudvalget.
Disse ligger i drive.

ESS - godkendt
Bajers Bar - godkendt
Caféudvalget - godkendt

8. Pause incl. MAD [30 min]
9. Tanken bag tale arrangement (ODB) [25 min]
http://tankenbagtale.dk
Med tanken bag at lave flere fede events for vores medlemmer synes jeg vi skal invitere
"Tanken bag tale" ud til os på Aalborg Universitet. Jeg foreslår at vi kunne forsøge os med
enten én af disse eller begge arrangementer:
1. Event for alle medlemmer af S’et. Eventet består i et foredrag omkring Relationskommunikations-, og forhandlingsteknik. Dette kan opkvalificere studerende til mange
forskellige situationer som for eksempel jobsamtaler eller samarbejde med partnere. Med
den rette markedsføring igennem FB og Erhvervsgruppen tror jeg på at dette kan få en rigtig
stærk tilslutning.
2. Opkvalificerende event for bestyrelsen. Vi skal ud og sælge S’et til september. Derfor er
det min klare overbevisning at vi får stærkere tilmelding til S’et hvis vi har styr på kropssprog,
argumentation og præsentationsteknik. Lad os få lidt hjælp ind udefra? Jeg er sikker på det
er rentabelt.
Ønske om opkvalificerende event for bestyrelsen først, som udgangspunkt max 2000 kr.
Hvis det er godt så kan et frivillig/medlemsarrangement overvejes.
Laura er tovholder

10. Event Gruppen F.E.S.T. (OD) [30]
Vi skal snakke om hvad der sker med festudvalget, og om deres lyst til at være mere en
eventgruppe. Vi skal også finde ud af om det overhovedet giver mening at have en gruppe til
events, eller om vi skal lave et udvalg, som så kan få del i vores budget til
medlemsarrangementer og frivilligfester.
Det skal ligge festudvalget frit for at ændre deres retning mod en eventgruppe. Bestyrelsen
er åben for at festudvalget kan være en servicegruppe. Bestyrelsen planlægger dog også at
oprette et eventudvalg under bestyrelsen. Et kommende eventudvalg vil blive diskuteret
videre af Laura, Johannes, Katharina og evt Simon og det nuværende festudvalg. Det er
vigtigt at sikre politiske arrangementer også bliver afholdt.

Eventuelt

Mødeevaluering
Taleliste
Godkendelse af referat

Ansøgninger
Ansøgning om støtte til bachelorfest for årgang 2014 medIS- og medicinstuderende
Arrangement ikke på campus
6740 kr aktivitetspuljen
Simon er inhabil
Vi vil gerne støtte arrangementet med 1500kr til pynt og diverse
Vi anbefaler de søger andre steder bla. Universitet eller medfonden
(Katharina skriver)

Ansøgning til KMB Sommerfest
1050 kr aktivitetspuljen
Godkendt som underskudsbevilling
(Niclas skriver)

