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Bestyrelsesmøde den 1. august 2018 
 
 

1. Valg af ordstyrer  

Casper Stærmose Hansen  
 
 

2. Valg af referent  

Janne Roed Poulsen 
 
 

3. Kort statusrunde 

Medarbejderdagen er så småt sat i gang vedrørende planlægning af 
koncept. Invitation er sendt ud til alle Sl ansatte. Arbejdsgruppen arbejder 
videre med planlægningen.  
 
Der er blevet ansat en ny bar manager i Klubben. Klubben har endvidere 
fået nye køleskabe. Næste Club Klub er på tegnebrættet.  
 
Artikler til Student Life Fair magasinet er blevet skrevet færdige og sendt 
til koordinatorerne for SLF. Derudover er den nye video til promovering 
af selvafrydning til rusugen gjort klar til optagelse i uge 33 og forventes 
færdig sidste i uge 33. 
 
 

4. Kapsejlads 2018/2019 

Socialbestyrelsens formand og næstformand anno 2017/2018 har 
præsenteret evalueringen fra det sidste års arbejde. Herunder deres virke 
i Kapsejladsen 2018 og deres tanker omkring forløbet i det kommende år.  
 
Det er blevet vedtaget at socialbestyrelsen fremover skal hedde 
Studenterlaugets festudvalg, som herunder også planlægger og 
eksekverer ’SL på søen’ i forbindelse med Kapsejlads.  
 
SL Festudvalg har til opgave at deltage i foreningsliv på Aarhus Universitet 
som bindeled mellem de andre festforeninger. I forlængelse med 
præsentationen er der foretaget en dybere diskussion vedrørende 
optagelsesproceduren   for   næste   års   medlemmer   af    festudvalget,  
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overdragelse, nye tiltag, samt den fremadrettede plan for leddets 
arbejde. Der er ikke taget en endelig beslutning endnu. 
 
Det er endvidere aftalt, at den tidligere formand og næstformand bærer 
ansvaret for arbejdsopgaverne frem til overdragelsen med det nye 
udvalg. Rammerne for dette skal fastsættes i den nærmeste fremtid. 
 
 

5. Uddelegering af arbejdsgrupper til situationsanalysen 

Det er blevet vedtaget at formand og næstformand varetager den 
overordnede styregruppe vedrørende situationsanalysen sammen med 
Jakob. 
 
Det er desuden vedtaget at medlemsgruppen (Janne, Laura og Casper) 
håndterer planlægning og eksekvering af medlemsundersøgelsen, mens 
medarbejdergruppen (Jacob, Benjamin og Iida) ligeledes håndterer og 
eksekverer på arbejdet med medarbejderundersøgelsen med støtte fra 
formand. 
 
Der arbejdes videre med idéer til opnåelse af en højere respons rate for 
begge undersøgelser, samt en løbende revurdering af væsentlige 
indikatorer og nøgletal (KPI’ere), samt kritiske succesfaktorer (KSF’ere) 
fra den foreløbige 2020-plan. Deadlines over processen er fastsat. 
 
 

6. Opdatering på planlægning af medarbejderdag 

Planlægningen og budgettering er blevet diskuteret nærmere.  
 
 

7. Promovering af SL til nye studerende 

Brainstorming af idéer til hvilke medlemsfordele vi skal slå ned på i 
forhold til den kommende rusuge for både BA og MA. Der tages kontakt 
til de involverede parter. 
 
 

8. Planlægning af oplæg i rusugen 

I forbindelse med planlægningen af oplæg i rusugen er det blevet aftalt, 
at der foretages en præsentationsdag, hvor alle bestyrelsesmedlemmer  
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får mulighed for at øve deres præsentationer og få feedback på 
præsentationsteknikken forinden rusugen.  
 
Jakob, Laura og Janne tager lead på foreningsløbet med Oecon.  
 
 

9. Nedsættelse af arbejdsgruppe til strategitur 

Formand og næstformand tager lead på planlægningen af strategitur. 
Uddelegering af arbejdsopgaver er foretaget, så strategituren bliver så 
effektiv som mulig. Desuden er to væsentlige fokusområder blevet 
udpeget under ønske fra bestyrelsesmedlemmerne, herunder Kapsejlads 
2018/2019 og fastsættelse af 2020-plan. 
 
 

10. Opfølgning på 2020-strategiplan 

Mathias har præsenteret den tidligere bestyrelses arbejde med planen. 
Forudsætningen for at arbejde videre med den på strategituren er derfor 
langt bedre nu. Tankerne bag planen er endvidere blevet udpenslet, så 
der ikke skulle være nogle tvivlsspørgsmål. Det forventes at planen bliver 
sat i kræft umiddelbart efter rusugen. Der tages kontakt til alle de 
involverede parter vedrørende de nuværende KPI’ere og KSF’ere. 
 
 

11. Kort opfølgning på output fra strategidag 

Det er blevet vedtaget at outputtet fra vores strategidag kommer 
skriftligt ud til alle bestyrelsesmedlemmerne forinden strategituren, så en 
konceptualisering af fokusområderne kan ske på vores strategitur. 
 
 

12. Evt.  

 

13. Dato for næste møde? 

Næste bestyrelsesmøde ligger onsdag den 5. september. Det vurderes 
løbende, hvorvidt der er behov for et mindre bestyrelsesmøde forud for 
rusugen, således at alt er klar og parat til en hektisk, men alt andet lige 
sjov uge som involverer mange oplæg og initiativer. Bestyrelsen glæder 
sig! 
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Ovenstående er godkendt af:  

 
_____________________________________ 

Formand – Casper Stærmose  

 

_____________________________________ 

Næstformand – Laura Marthendahl   

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Jakob Traberg  

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Benjamin Coma 

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Casper Sørensen  

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Janne Roed Poulsen  

 

_____________________________________ 

Medarbejderrepræsentant – Iida Komi  

 


