
 
 
 
 
 
 

 

Studenterlauget 

Bestyrelsen  
Bestyrelsesmøde den 27. november 2018 
 

1. Valg af ordstyrer 

Casper Stærmose Hansen 
 
 

2. Valg af referent  

Iida Komi  
 
 

3. Kort statusrunde fra alle 

Hvad er der sket siden sidst? Hvordan går det? 
 
Samarbejde omkring Cand.merc arrangement – ”hvad kan jeg blive” – er 
sat i bero for nu.  Møde med BSS Books skal eventuelt sættes op med BR 
for at finde en model der virker for alle parter. 
 
Samtaler til PM starter i næste uge. MD stillingen er ude og vi skal forsøge 
at dele rollen og gerne prikke folk på skulderen. Hvis det er muligt at holde 
samtalerne kort før et bestyrelsesmøde, kan bestyrelsen få indsigt i 
beslutningen.  
 
Mail fra Kollegiekontoret omkring garantforsamling. Vi har en 500 kr. 
andel, som ingen dog er bekendte med. Vi overvejer situationen.  
 
Procesmapper ift. rustur og rusuge er næsten færdiggjorte. Vi snakkede 
om hvorvidt der skulle arbejdes med kulturen, som muligvis har udviklet 
sig i en mindre heldig retning. Der skal sættes fokus på at ansætte 
forskellige typer til rollen som instruktor. Det kan fint fungere at 
instruktor og bestyrelsesmedlem på samme tid, idet man får en god 
indsigt i hvad der rører sig, men det kan ikke anbefales at være både 
bestyrelsesformand og hjælperansvarlig. Det var en hektisk rusuge, men 
samtidig en indsigtsrig mulighed for at følge med. Antallet af hjælpere 
skal overvejes at sættes ned næste år.  
 
Gamle ansatte skal fjernes fra Planday + Vedtægter skal ændres til 

generalforsamling efter forespørgsel fra kontoret. 
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4. Julegaver 

Julegaverne er blevet vedtaget. Der kan i år vælges mellem to 
alternativer.  
 
 

5. Julehygge 

Julehygge for medlemmerne bliver arrangeret af SL Festudvalg. De har 
spurgt indtil julehygge til medlemmerne. Bestyrelsen laver fortsat 
julehygge for medarbejdere.  
 
Den store klippe-klistre-dag + æbleskive-smagning. Det skal promoveres. 
Dato er blevet fastsat til den 19. december 
 
 

6. BSS Books x Lix (opfølgning) 

 
 

7. Status på undersøgelserne 

Iida & Laura starter på analysen. Dette er super vigtig, da afdelingerne 
skal bruge undersøgelsen.  
 

1. Medlemsundersøgelsen har fået 353 svar.  
2. Medarbejderundersøgelse har fået 77 svar  

 
De haster ikke med analyseringer, men i løbet af januar skal det være 
done, så vi har nogle nye tal.  
 
 

8. Medarbejdervæggen 

Vi skal lige koordinere med Anja, hvor i lokalet det giver mening at hænge 
medarbejdervæggen op (billeder af ansatte). Forslag:  Hænger det op på 
døren til det lille mødelokale.  
 
 

Dato for næste møde?  

Ekstraordinær møde den 19. december. Næste bestyrelsesmøde 
fastsættes senere.  
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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  

 


