Møde i Studentersamfundets bestyrelse
Den 31. Maj, 2017 klokken 16.30, Barbaren, Fibigerstræde 15.
Ordinære medlemmer:
Johannes Hellmers, Formand** (afbud)
Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand
Lisa Kramme, Kasserer
Katharina Granberg, Organisationsansvarlig
Niclas Jørgensen, IT-ansvarlig, Studiestartsansvarlig (Afbud)
Mads Thrysøe, Valgansvarlig (Afbud)
Anders Høgh, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere (afbud)
Christian Obel Pinstrup, Ansvarlig for Lokale studieforeninger
Pernille Aagaard Madsen, Kommunikationsansvarlig (afbud)
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) [10 min]
5. Betaling af DSF Sommerlejr. (ODB) [15 min]
Motivation: Lisa Kramme.
6. Værdipapir for tutorer. (ODB) [15 min]
Motivation: Johannes Hellmers.
7. Pause incl. MAD [30 min]
8. Nyt medlemsarrangement. (ODB) [25 min]
9. Forhold omkring puljeansøgninger . (ODB) [10 min]
10. Håndtering af frivillige. (ODB) [10 min]
Motivation: Simon Mæng.
11. Håndtering af frivillige. (ODB) [30 min]
Motivation: Katharina Granberg.
Eventuelt

Mødeevaluering
O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [forventet længde], ** = Mødeansvarlig.

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

Valg af ordstyrer og referent

○
○
●

Ordstyrer: Simon
Referent: Katharina

Godkendelse af dagsorden (Grundet de mange afbud er der mange punkter der
ikke giver mening at tage på dette møde)
○ Punkt 6 Værdipapirer for tutorer - Skydes til næste mødet
○ Punkt 7 Pause - Fljernes
○ Punkt 8 Nyt medlemsarrangement - Skydes til næste møde
○ Punkt 9 Forhold omkring puljeansøgninger - Skydes til næste møde
○ Punkt 11 Arbejdsprogram - Skydes til næste møde
○ Tilføje punkt Cafeerne
○ Tilføje punkt Landsforum møde lørdag
○ Tilføje lukket punkt
○ Godkendt!

2. Nyt fra… (O) [30 min]
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Formanden
Ordføreren
○ CBS konference og 100-årsfest
○ Møde med kantinen og Sandersen om de studerendes indflydelse på
kantinen
○ Møde med repræsentant for dansk studienævn om opstart af ny gruppe
Organisations Ansvarlig
○ Mailinglister
Kasserer
Studiestartsansvarlig
Kommunikationsansvarlig
Valgansvarlig
Ansvarlig for Lokale studieforeninger
○ Afslutende møde om ekstern idrætsdag
Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere
Eventansvarlig
○ Plan for nye medlemmer til eventudvalg
Ansvarlig for Internationale Studerende
○ BEST local general assembly
○ I gang med at lave spørgeskema til internationale studerende
UB
Grupperne
Agenda
○ Der har været deadline på Rushåndbogen. Bestyrelsen vil gerne have
adgang til at kunne læse artiklerne igennem.

3. Igangværende opgaver (OD) [30 min]
Sommerfest
- Invitationer udsendt
- Der bruges alkohol der er tilovers fra julefrokosten
Grill ‘n’ Greet
- Møde den 15/6 om koncept, alle grupper/udvalg er inviterede

4. Puljeansøgninger (ODB) [10 min]
Post exam beer and pizza for 8. sem EIT (Af Nicolaj Vinkel )
Aktivistpuljen: 500 kr. øl/sodavand og snaks
Ansøgning godkendt (Simon skriver svar)

5. Betaling af DSF Sommerlejr. (ODB) [15 min]
Motivation: Lisa Kramme.

Der er en brugerbetaling på 300 kroner, skal Studentersamfundet betale den eller noget?
Transporten er betalt af DSF
Centrale personer skal have brugerbetalingen fuldt refunderet. Alle frivillige vil få 150 kroner
refunderet fra betalingen.

6. Håndtering af frivillige. (ODB) [10 min]
Motivation: Simon Mæng.

OMSORG har lavet et oplæg til frivillig-håndtering som der orienteres om. Det fortsatte
arbejde i den retning de fremlægger, skal enten godkendes ellers skal der komme
ændringsforslag.
Retningen er fin. OMSORG forbliver tovholder, men Katharina skal som kontaktperson
involveres i arbejdet. Det ønskes at der kommer input fra grupperne.

7. Cafeerne. (ODB) [10 min]
Motivation: Katharina Granberg.

Mærkbar har fået nyt fadølssystem, men ikke taget det i brug endnu. Barbaren får nyt fadøls
anlæg inden studiestart.
Der ønskes en ensretning af barernes dækningsgrad. Dækningsgrad mellem 10 og 20.
Bestyrelsen tager kontakt til barerne i forhold til dette.

8. Landsforums møde. (ODB) [10 min]
Motivation: Simon Mæng.

Landsforumsmøde 3/6 bliver holdt i Aalborg, vi er derfor værter.

9. Lukket punkt
Eventuelt
Tutortrøjer
- Det skal fremgå at IDA’s Kulturaften er et arrangement afholdt af ekstern
samarbejdspartner.

Mødeevaluering
Der skal være en motivator til alle punkter!
Der skal være en beskrivelse til alle punkter!
Godkendelse af referat
Godkendt

Puljeansøgninger
Post exam beer and pizza for 8. sem EIT (For Nicolaj Vinkel )
Aktivistpuljen: 500 kr. øl/sodavand og snaks
Ansøgning godkendt

